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ප.බහ.1 .3    ඳහර්ලිප්පත්දුර රැස විඹ.   

කථහනහඹකුරභහ [ගරු කරු  ඹසරිඹ භවතහ] මරහනහරඪ විඹ. 
தரரளுன்நம் ப.த. 10.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்புறகு கபை ஜசூரற] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

 

නිප්ේදන 
அநறறப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

ඳහර්ලිප්පත්දුර භ්දත්රීරු්ද වහ න  

චර්ඹහ ධර්භ රීින ංග්රවප්  ප්කටුපතඳත 
தரரளுன்ந உபொப்தறணர்களுக்கரண  

டத்கக்ககரக கவு  
DRAFT CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OF PARLIAMENT  

 
ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීන්න් වහ පිබඳශඹර යන රද 

්ර්ඹහධර්භ ති  ංග්රවශ  ශටුේඳ්  පිටඳතේ බහහ්රශඹන්භ 

සිඹලුභ න් ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීන්න්ශස බහ ශේඹ භත තඵහ 

 ශඵන අතය, ඒ ේඵන්ධශඹන් ඔඵතුභන්රහශස අදවස ව 

ශඹෝජනහ ඉදිරි   ශද ඇතුශත ඳහර්ලිශේන්තු භව ශල්ේ 

හර්ඹහරඹ ශත ලිඛිත බහය දීභට ටයුතු යන ශභන් දන්නු 

ළභළ් ශතමි. 

ඊශ  සිදු වූ භවය සිද්ධි ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීන්න්ශස 

න්් ඹට වහනිය ඵද භභ ශේ අසථහශේදී වන් යන්න 

ළභළ යි.  
 

 

ප්ඳ කපත 
நக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.ප්ේ. ප්ප්නවිය කන භවතහ (කපතකරු වහ 

ෘ කතීඹ මිින ඵතහ අභහතයුරභහ  
(ரண்புறகு  டதறள்பெ.டி.கஜ. தசதணறத்ண - தரறல் ற்பொம் 

தரறற்சங்க உநவுகள் அகச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour and 

Trade Unions Relations) 

න් ථහනහඹතුභනි, භභ ඳළල්භඩුල්ර, ඳහතඩ, 

භහවුදළල්ර් ත ඹන සථහනශඹහි ඳදිංචි ශේ. රූඳසිංව භවතහශන් 

රළබුණු ශඳ් භේ  පිබඳන්මි. 

ගරු ්දදි ක භයසංව භවතහ  
(ரண்புறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

න් ථහනහඹතුභනි, භභ ශොශම 02, යුනිඹන් ශඳශද, 

ශොල්වින් ආර්. ද සිල්හ භහත, අං 440 දයන සථහනශඹහි 

ඳදිංචි එේ.ඩී.එේ.එන්. දිහනහඹ භවතහශන් රළබුණු ශඳ් භේ  

පිබඳන්මි. 
 

ඉදිරිඳ ක කයන රද ප්ඳ කපත භව න ප්ඳ කපත ිළිතඵ කහයක 
බහ  ඳළරිඹ යුුර ඹයි නිප්ඹෝග කයන  රමේ. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட நக்ககபப் ததரதுநக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
 

 

රලසනර  හිකක ිළිතුරරු 
றணரக்களுக்கு ரய்பன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන අං1 - 58/'15 - (2),  බුද්ධි ඳ යණ භන්ත්රීතුභහ විසින් 

ඇසීභට නිඹමිත රලසනඹේ. එතුභහ අඳ දළනු්  යරහ  ශඵනහ, 

එතුභහ න් බහශේ සිටින අසථහ එතුභහශස රලසන ඉදිරිඳ්  

කිතිභට අසථහ රඵහ ශදන ශර. 
 

රලසනඹ භුර දිනකමේ ඉදිරිඳ ක ිරරීභ  නිප්ඹෝග කයන රමේ. 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப் 

தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
මීප්තො මුල් 0ර කුු ක්දද: රිනචක්රීකයණ  ළඩ 

ිළිතප්ශ 
லதரட்டபல்கன குப்கத கடு :லள்சுற்சற 

ககனத்றட்டம் 
MEETHOTAMULLA GARBAGE DUMP: RECYCLING 

PROGRAMME 

280/’15 

3. ගරු එස.එපත. භරික්කහර් භවතහ 
(ரண்புறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

භවහනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයතුභහශන් ඇස 

රලසනඹ- (2): 

(අ) (i) මීශතොටමුල්ර කුණු න්ද ඉ්  කිතිභ වහ 
පිඹය න්ශන්ද; 

 (ii)  නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ භඟින් ශටන්ඩර් 
ළන රද, මීශතොටමුල්ර කුණු න්ද 
ර ්්රීයණ ළඩපිබඳශශ වහ අඹදුේය ඇ  
අඹදුේන්න් ංයහ ශොඳභණද; 

 (iii) ඒ වහ රඵහ ශදන යහජය භළදිව්  ීමභ ශර්ද; 

 (iv)  ශභභ ර ්්රීයණ  ළඩ පිබඳශශ ආයේබ යන 
දිනඹ ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) (i) ර ්්රීයණ ළඩ පිබඳශශශහි ඳශමු අදිඹය 
ඹටශ්  ශොශම නයශ  කුණු  ර ්්රීයණඹ 
වහ ශඹොමු යන්ශන්ද; 

1195 1196  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

 (ii)  එශේ නේ, ශදන අදිඹය ශර මීශතොටමුල්ර කුණු 
න්ශද් ඇ  කුණු  ර ්්රීයණඹ වහ ශඹොමු 
යන්ශන්ද; 

 (iii) ශභභ කුණු න්ද නිහ පීඩහට ඳ්  සිටින කුණු 
න්ද අට ජී් න හභහනය ජනතහට 
හධහයණඹේ ඉටු කිතිභ වහ ශොශම භවනය 
බහ භඟ එේ ළඩ පිබඳශශේ ස ය 
 ශේද;  

 (iv)  එශේ නේ, ඒ පිබඳඵ විසතයහ් භ හර්තහේ 
ඉදිරිඳ්  යන්ශන්ද; 

 ඹන්න්  එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
ரக ற்பொம் கல் ரகர அதறறபைத்ற அகச்சகக் 

ககட்ட றணர: 

(அ) (i) லதரட்டபல்கன குப்கத கட்கட அகற்ந 

டடிக்கக டுப்தரர; 

 (ii) க அதறறபைத்ற அறகரசகதறணரல் ககள்றப் 

தத்றங்கள் ககரப்தட்ட லதரட்டபல்கன 

குப்கத கட்கட லள்சுற்சறப்தடுத்தும் ககனத் 

றட்டத்துக்கு றண்ப்தறத்துள்ப றண்ப் 

தரர்கபறன் ண்றக்கக வ்பவு; 

 (iii) இற்கரக ங்கப்தடும் அச கனபடு ரது; 

 (iv) இந் லள்சுற்சற ககனத்றட்டம் ஆம்தறக்கப் 

தடும் றகற ரது; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) லள்சுற்சற ககனத்றட்டத்றன் பல் 

கட்டத்றன் கலழ் தகரளம்பு க கறவுகள் 

லள்சுற்சறக்கு உட்தடுத்ப்தடுர; 

 (ii) ஆதணறல், இண்டரம் கட்டத்றன் கலழ் 

லதரட்டபல்கன குப்கத கட்டிபள்ப 

கறவுககப லள்சுற்சறக்கு உட்தடுத்ப்தடுர; 

 (iii) கற்தடி குப்கத கட்டின் கரரக தரறப்புக் 

குள்பரகறறபைக்கும் குப்கத கட்டுக்கு தக்கத்றல் 

சறக்கும் ததரது க்களுக்கு றரம் ங்க 

தகரளம்பு ரக சகதபெடன் கசர்ந்து 

ககனத்றட்டதரன்பொ ரரறக்கப்தட்டுள்பர; 

 (iv) ஆதணறல், இது தரடர்தரண றதரண 

அநறக்ககதரன்கந சர்ப்தறப்தரர; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 

asked the Minister of Megapolis and Western 

Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i)  whether steps will be taken to remove the 

garbage dump at Meethotamulla;  

 (ii) the number of applicants who have applied 

for the recycling programme of 

Meethotamulla garbage dump for which 

tenders were called for by the Urban 

Development Authority; 

 (iii) the Government’s intervention in this 

regard; and 

 (iv) the date on which this recycling programme 

will commence? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i) whether recycling garbage in the Colombo 

City will be taken up  under the first phase 

of the recycling programme; 

 (ii) whether recycling of garbage dump at 

Meethotamulla will be taken up next, under 

the second phase;  

 (iii) whether a programme in collaboration with 

the Colombo Municipal Council has been 

put in place to deliver justice to the general 

public living around this garbage dump and 

are affected by it; and 

 (iv) if so, whether he will present a detailed 

report in that regard?  

(c)  If not, why? 

 

ගරු ර්දත අරගිඹ්දන භවතහ (භවහනගය වහ ඵසනහහිය 

ංර්ධන නිප්ඹෝ ය අභහතයුරභහ  
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண - ரக ற்பொம் கல் 

ரகர அதறறபைத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Megapolis and Western Development) 

න් ථහනහඹතුභනි, භවහනය වහ ඵසනහහිය ංර්ධන 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිබඳතුන් ශදනහ. 

(අ) (i) අඳ අභහතයහංලඹට ව ස ේඵන්ධ ශනොවූ්  
මීශතොටමුල්ර ශ න්ද ශභනහයණඹ 
වහ අභහතයහංල ඳව එතුශන් 
ළඩපිබඳශශේ තනහ ඇ  අතය අඳ අභහතයහංලඹද 
එහි ශොටසන්ශකි. 

 (ii) 57කි. 

 (iii) අභහතයහංල ඳව ශල්ේන්න්ශන් භන්විත 
මිටුේ භඟින් ශභශවඹීමේ යනු රඵයි. 

●    ශඳෞද්ලි අංලඹ වහ යහජය අංලඹ ඒහඵද්ධ 
යහඳව ඹේ ශර රිඹහ් භ කිතිභට 
ළරසුේ   ය ඇත. 

●   ඉඩේ වඳුනහශන යහඳව ඹ වහ ඉඩේ රඵහ 
දී ඇත. 

● විදුලි ඵරඹ උ් ඳහදනඹ වහ ඳවසුේ 
ළඳයීභ. 

 (iv) ඉදිරි ය ශද හරඹේ තුශ ආයේබ කිතිභට 
නිඹමිත ඵ යහඳව ශ  වන් ශේ. 

(ආ) (i) එශර ළරසුේ ය ඇත. 

 (ii) එශර ළරසුේ ය ඇත. 

 (iii) එළනි ළඩටවනේ ස ය ඇත. 

 (iv) ළබඳ ශ ඵළවළය කිතිභ නිහ ඵරඳෆභට රේන 
නිහ වඳුනහශන ඇ  අතය, එභ නිහ වහ 
ශොශශොන්නහ භළ යණ ඵර රශද්ලශ  
විල්ඳ නිහ වහ න්දි මුදල් රඵහ දීභ වහ 
ශොශම භව නය බහ භඟ ටයුතු යනු 
රළශේ. 

(ඇ) අදහශ ශනොශේ. 
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න් ථහනහඹතුභනි, මීට අභතය අ න් ජනහධිඳ තුභහ 

ශේ පිබඳඵ අභහතය භ්ඩඩර අනුමිටුකු්  භෆතදී ඳ්  ශහ. 

එභ අනුමිටු භඟිනු්  ශභභ ශ රලසනඹ ශනුශන් විශලේිතත 

වූ ළඩ පිබඳශශේ රිඹහ් භ යනහ. 

 
ගරු එස.එපත. භරික්කහර් භවතහ 
(ரண்புறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

න් ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ්  ශේ ළටලු ළන, 

ළටලුශේ  ශඵන ංකීර්ණබහඹ ළන දන්නහ. ශේ ළටලු 

අවුන්දු වතයේ  සශේ යඵර් හශස ඇදී ශන ඹනහ. න් 

අග්රහභහතයතුභහ ගිඹ අවුන්ද්ශද් භළයි භහශ  19ළනි දහ නහරි 

ංර්ධන අධිහරිඹට දුන් උඳශදස ඳරිදි තභයි, ශේහ රිඹහ් භ 

යන්න ශඳෞද්ලි අංලශ  ශඹෝජනහ - proposals - ශන්හ 

් ශ් . අද න විට අවුන්ද්දට කිට්ටු ශනහ, නහරි 

ංර්ධන අධිහරිඹ ඒ ආපු ශඹෝජනහරට ශභොේද ශශේ කිඹරහ 

තභ තීන්දුේ නළවළ. ඒ අතශර් අභහතයහංල ඳව අනු මිටුේ 

දළේභහඹ කිඹනහ; ඒ අභහතයහංල අනු මිටුශන් රිඹහ යනහඹ 

කිඹනහ. වළඵළයි ශොශරොන්නහශේ ජනතහ ශේ කුණු න්ද නිහ 

දිශනන් දිනභ පීඩහට ඳ්  ශනහ. ශොශම නය බහ 

තහහලි අනය ඳදිංචින්න්ට න්පිඹල් රේ 15ේ දීරහ 

එතළනින් ඹරහ ශේ කුණු න්ද ත්  පුළුල් කිතිශේ ළඩ 

ටවනේ තභයි ඳසු ගිඹ හරශ  රිඹහ් භ වුශ්ඩ.  

ඒ අතයහයශ  අඳට අවන්න  රළශඵනහ, ශේ ර ්්රීයණ 

ළඩ පිබඳශශට ශඹෝජනහ ළහ  ශඵද්දී නළත තහේ ශේ 

කුණු න්ද පු් තරභට ශන ඹන්න ශඹෝජනහේ  ශඵනහ 

කිඹරහ. ඒ නිහ අපි ඳළවළදිලිභ දළන න්න ළභළ යි, ශභහිදී 

රිඹහ් භ යන්න ඵරහශඳොශයෝ තු න්ශන් ර ්්රීයණ ළඩ 

පිබඳශශද, නළ් නේ පු් තරභට ශන ඹන ළඩ පිබඳශශද  

කිඹරහ.   

 
ගරු ිළඹංකය  ඹය කන භවතහ (ඳශහ ක බහ වහ ඳශහ ක 

ඳහරන යහ ය අභහතයුරභහ  
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண - ரகர சகதகள் ற்பொம் 

உள்ளூரட்சற இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne - State Minister of Provincial 

Councils and Local Government) 

පු් තරභට ශසන්න එඳහ.  

 
ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් නිශඹෝජය අභහතයතුභහ පිබඳතුන් ශදන්න. 

 
ගරු ිළඹංකය  ඹය කන භවතහ 
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ශොශම කුණු අඳට එඳහ. [ඵහධහ කිතිභේ] 

 
ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිබඳතුන් ශදන්න ඉඩ ශදන්න. [ඵහධහ කිතිභේ] පිබඳතුන් ශදන්න 

ඉඩ ශදන්න. 

ගරු ර්දත අරගිඹ්දන භවතහ 
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ශේ අවුන්දු වතය රලසනඹේ ශනොශයි. 

ඒ නිළයදි යන්න ඕනෆ. ශේ දල තුන විතය හරඹේ 

 සශේ ඇදීශන එන රලසනඹේ. නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ 

පු්  ඳ්  දළන්ීමේ ඳශ යරහ ශේ වහ ශඹෝජනහ අයශන 

 ශඵනහ. දින හනු අනු දළන් ඒ ළඩ පිබඳශශ රිඹහ් භ 

ශමින් ඳ නහ. පු් තරභට කුණු ශන ඹහභ පිබඳඵ 

විශයෝධතහ ඳළන නළඟුණහ. ඒ පිබඳඵ විල්ඳ ශඹෝජනහේ 

ශශයහි අභහතයහංලඹ දළන් අධහනඹ ශඹොමු ය  ශඵනහ. ඒ 

ළඩ පිබඳශශ්  අපි රිඹහ් භ යශන ඹනහ. පු්  ඳ්  

දළන්ීමේ ඳශ යරහ න ආඹතන ශතෝයහ ළනීශේ ළඩ පිබඳශශේ 

රිඹහ් භ යශන ඹනහ. ශේ ශදශන් ඉසශල්රහභ එන ළඩ 

පිබඳශශ අපි රිඹහ් භ යමු. 

 
ගරු එස.එපත. භරික්කහර් භවතහ 
(ரண்புறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

න් නිශඹෝජය ඇභ තුභනි, ශේ ශඹෝජනහ ඇවිල්රහ දළනට 

අවුන්ද්දට කිට්ටු ශනහශන්. ශේ  ශඹෝජනහ evaluate යරහ 

ශභොනහ ශවෝ තීන්දුේ පිබඳඵ අශඵෝධඹේ න්න ශේ හරඹ 

රභහණ්  කිඹරහ භහ හිතනහ. ඒ හරඹ තුශ ශභොේද වුශ්ඩ?  

 
ගරු ර්දත අරගිඹ්දන භවතහ 
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ශටන්ඩර් ඳරිඳහටිඹ අනු, ශභළනි රිඹහලිඹේ වහ අදහශ 

දින හනු දිඹ යුතුයි. මුලින්භ මරය ව අශනකු්  හර්ඹ 

හධන ඇතුශ්  ශඹෝජනහ න්ශන් නළවළ. මුලින්භ න්ශන් 

ශඹෝජනහයි. ඒ ශඹෝජනහ අයශන ඉයයි. ඒ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  

යපු අඹට දළන් අසථහ දීරහ  ශඵනහ මරය ව හර්ඹ හධන 

පිබඳඵ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  යන්න. ඒ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  ශහට 

ඳසශේ අභහතය භ්ඩඩර හර්මි මිටු ඳ්  යන්න ඕනෆ, මරය 

මිටු ඳ්  යන්න ඕනෆ. ශේ රිඹහලිඹ දළන් සිද්ධ ශමින් 

ඳ නහ.  

 
ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුන්න අතුන් රලසනඹ.  

 
ගරු එස.එපත. භරික්කහර් භවතහ 
(ரண்புறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

න් ථහනහඹතුභනි, අඳට දළන න්නට  ශඵන විධිඹට 

දීර්ක විසතයඹේ හිත ශඹෝජනහ නිද්දී ඇශභරිහනු ශඩොරර්  

50,000 bond එේ  ඹන්න කිඹරහ  ශඵනහ. ඒශන් 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් 25,000යි refundable deposit එ 

ශන්ශන්.  වුන් ශවෝ ශඹෝජනහ ර ේශේඳ ශේවි කිඹරහ බඹ 

නේ refundable deposit එ ශඩොරර් 25,000ට දභන්ශන් 

නළවළ. එතශොට ඒ එතළනින්භ ඩහප්ඳල් ශනහ. 

 
ගරු ර්දත අරගිඹ්දන භවතහ 
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ශේ පිබඳඵ ඳහර්ලිශේන්තුශ්  ශනභභ හච්ඡහ 

ඳළළ් වූහ. විශලේශඹන් ශභඹ ශොශම දිසත්රිේශ  ළටලුේ 

නිහ න් ඳහඨලී ්ේපි යණ ඇභ තුභහ ශොශරොන්නහට 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ඇවිල්රහ්  උනන්දුශන් ටයුතු යනහ. ඳ න නී  - ති  

අනු තභයි අශප් අභහතයහංලඹ ශේ ටයු් ත යන්ශන් කිඹන 

එ ඉතහභ්   කීභකින් යුතු භභ රහල යන්න ඕනෆ. 
 

ගරු එස.එපත. භරික්කහර් භවතහ 
(ரண்புறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

න් ථහනහඹතුභනි, භශස අහන අතුන් රලසනඹ. 
 

ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ අතුන් රලසන තුනභ ඇහුහ ශන්? 

 
තළරසීමිඹහ ප්යෝගී්ද වහ ය ප්  ප්යෝවල් 0ර 

ඇ මිදුප සප් පත සර ඵද්ධ ිරරීභ: ගත වළිර  

ක්රිඹහ භහර්ග 
தனசலறர கரரபர்களுக்கு அச 

கத்றசரகனகபறல் ன்புச்ச ஸ்தடம் கனங்கள் 

ததரபைத்துல்: டுக்கப்தடும் டடிக்கக 
STEM CELL TRANSPLANTS FOR THALASSEMIA PATIENTS IN 

GOVERNMENT HOSPITALS: STEPS TO BE TAKEN 

323/’15 

4. ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශෞය, ශඳෝණ වහ ශද්ීයඹ ෛදය අභහතයතුභහශන් ඇස 

රලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) ශභයට තුශ දළනට වඳුනහ ශන ඇ  තළරසීමිඹහ 
ශයෝගීන් ංයහ ශොඳභණද; 

 (ii) එභ  ශයෝගීන් දිසත්රිේ අනු විසිති ඇ  ආහයඹ 
ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) (i) 2004.07.02 දින එට නිශඹෝජය ශෞය 
අභහතයයඹහශස රධහන් ශඹන් ශෞය 
අභහතයහංලශ  ඳළ  හච්ඡහදී ඇටමිදුළු 
සශටේ ෛර ඵද්ධ කිතිශේ භධයසථහනඹේ 
කුන්ණෆර ශිේණ ශයෝවල් ඳරිශ්රඹ තුශ 
ඉදිකිතිභට එඟ වූ ඵ් ; 

 (ii) ඒ වහ ඹම ඳශහ්  ශෞය අභහතයහංලශඹන් 
න්පිඹල් රේ 100 ර ඳහදන ශන්ය  ූ 
ඵ් ; 

 (iii) ශභභ ඇටමිදුළු ඵද්ධඹ වහ පුහුණු රළූ 
ෛදයන්න් යජශ  ශයෝවල්ර සිටින ඵ් ; 

 එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ඇ) (i) ශභයට ශඳෞද්ලි ශයෝවරේ තුශ ඇටමිදුළු 
සශටේ ෛර ඵද්ධඹ සිදු ය තළරසීමිඹහ  ශයෝගීන් 
සුඳ්  ය ඇ  ඵ දන්ශන්ද; 

 (ii) එශේ නේ, ශභශතේ ඇටමිදුළු සශටේ ෛර ඵද්ධ 
කිතිශේ භධයසථහනඹේ කුන්ණෆර ශිේණ 
ශයෝවර ශවෝ රිජ්ශේ ආර්ඹහ ශභහ ශයෝවර ශවෝ 
ශන්  යජශ  ශයෝවල් ඳරිශ්රඹේ තුශ සථහපිත 
ශනොකිතිභට ශවේතු ශර්ද; 

 (iii) තළරසීමිඹහ ශයෝගීන් වහ දළනට ඳ න රලසත 
ර හය ්රභඹේ න සශටේ ෛර ඵද්ධඹ 
යජශ  ශයෝවල් තුශ සිදු කිතිභ වහ ඉදිරිශ දී නු 
රඵන රිඹහභහර් ශර්ද; 

 ඹන්න්  එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඈ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

சுகரரம், கதரசக ற்பொம் சுகச பைத்து 

அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) (i) இந்ரட்டில் ற்சம் இணங்கரப்தட்டுள்ப 

தனசலறர கரரபர்கபறன் ண்றக்கக 

வ்பதன்தகபெம்; 

 (ii)  இந்கரரபர்கள் ரட்ட அடிப்தகடறல் 

தந்து கரப்தடும் றம் ரதன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) 2004.07.02ஆம் றகற அப்கதரக தறற 

சுகரர அகச்சரறன் கனகறல் சுகரர 

அகச்சறல் கடததற்ந கனந்துகரட 

தனரன்நறல் ன்புச்ச ஸ்தடம் கனங்கள் 

ததரபைத்தும் த்ற றகனதரன்கந 

குபைரகல் கதரணர கத்றசரகனறல் 

றர்ரறப்தற்கு இங்கப்தட்டதன்தகபெம்; 

 (ii)  இற்தகண டகல் ரகர சுகரர 

அகச்சறணரல் பதரய் 100 இனட்சம் 

றறகற்தரடு தசய்ப்தட்டதன்தகபெம்; 

 (iii) கற்தடி ன்புச்ச ஸ்தடம் கனங்கள் 

ததரபைத்துபக்கரக தறற்நப்தட்ட பைத்துர்கள் 

அசரங்க கத்றசரகனகபறல் உள்பணதன் 

தகபெம்; 

 அர் அநறரர? 

(இ) (i) இந்ரட்டில் ணறரர் கத்றரசரகன 

தரன்நறல் ன்புச்ச ஸ்தடம் கனம் 

ததரபைத்துகன கற்தகரண்டு தனசலறர 

கரரபரா்கள் குப்தடுத்ப்தட்டுள்பணர் 

ன்தக அநறரர ன்தகபெம்; 

 (ii) ஆதணறன், இற்கநக ன்புச்ச ஸ்தடம் 

கனங்ககபப் ததரபைத்தும் த்ற றகன 

தரன்கந குபைரகல் கதரணர கத்ற 

சரகனறல் அல்னது ரறஜ்க சலரட்டி சறபொர் 

கத்றசரகனறல் அல்னது தறநறதரபை 

அசரங்க கத்றசரகனறல் றபொரறபைப்தற் 

கரண கரம் ரதன்தகபெம்; 

 (iii) தனசலறர கரரபர்களுக்கு ற்கதரது 

கரப்தடும் றகச்சறநந் சறகறச்கச பகநரண 

ஸ்தடம் கனங்கள் ததரபைத்துகன அசரங்க 

கத்றசரகனகபறல் கற்தகரள்ற்கு 

றர்கரனத்றல் டுக்கப்தடவுள்ப டடிக்கக 

கள் ரக ன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்கநல், ன்? 

 

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine:  

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the number of thalassemia patients 

identified in this country by now; and 
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 (ii)  the spread of the aforesaid patients in terms 

of districts? 

(b)  Is he aware that - 

 (i)  at a meeting chaired by the then Deputy 

Minister of Health, held in the Ministry of 

Health on 02.07.2004, it was agreed to set 

up a Bone Marrow Stem Cell Transplant 

Centre in Kurunegala (Teaching) Hospital 

premises; 

 (ii)  Rs. 100 lakhs had been allocated by North-

Western Provincial Ministry of Health for 

this purpose; and 

 (iii)  there are trained doctors for bone marrow 

transplant surgeries in the government 

hospitals? 

(c)  Will he inform this House - 

 (i)  whether he is aware of the fact that 

thalassemia patients have been restored to 

health by bone marrow stem cell transplant 

surgeries in a Sri Lankan private hospital; 

 (ii)  if so, the reason that led not to establish a 

Bone Marrow Stem Cell Transplant Centre 

in the premises of the Kurunegala 

(Teaching) Hospital, the Lady Ridgeway 

Hospital for Children or at any other 

government hospital yet; and 

 (iii)  the measures that will be taken to perform 

stem cell transplant surgeries, one of the 

proper treatment methodologies for 

thalassemia patients, in government 

hospitals of this country? 

(d)  If not, why?  
 

ගරු ෂයිහල් 0 කහසපත භවතහ (ප්ෞඛ්ය,  ප්ඳෝණ වහ ප්ද්ීයඹ 

සදය නිප්ඹෝ ය අභහතයුරභහ  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம் - சுகரரம், கதரசக ற்பொம் 

சுகச பைத்து தறற அகச்சர்)  

(The Hon. Faizal Cassim - Deputy Minister of Health, 

Nutrition and Indigenous Medicine) 

න් ථහනහඹතුභනි, ශෞය, ශඳෝණ වහ ශද්ීයඹ ෛදය 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ එභ රලසනඹට පිබඳතුය ශදනහ. 

(අ)  (i)  2,677කි. 

 (ii)   

 

(ආ)  (i)  එළන්නේ හර්තහ ශනොශේ. 

 (ii)  අදහශ ශනොශේ. 

 (iii)  ශභභ ර හය වහ පුහුණු ර්  ෛදයන්න් 
සිටි . 

(ඇ)  (i)  ඔේ. 

 (ii)  ඇටමිදුළු සශටේ ෛර ඵද්ධඹ ඉතහභ ංකීර්ණ 
ලරයර්භඹකි. ඒ වහ ඇ  නීමන ඳවසුේ 
හිත ශයෝවරේ ව ඊට අලය උඳයණ ද, 
අදහශ සිඹලු අංල වහ ේඵන්ධ විශලේඥ 
ෛදයන්න් පිරිේ ද අලය ශේ. ශභභ ර හය 
්රභඹ ඉතහ ළරසුේවත අලය ඳවසුේ 
සදහනේ ය ආයේබ ශ යුතු ලරයර්භඹකි. 
එඵළවින් ශභභ ර හය ්රභඹ ආයේබ කිතිභ රභහද 
ීම ඇත. එශව්  රංහශේ රධහනතභ ශභහ ශයෝවර 
න රිජ්ශේ ආර්ඹහ ශභහ ශයෝවශරහි ඇටමිදුළු 
සශටේ ෛර ඵද්ධ කිතිශේ භධයසථහනඹේ 
පිහිටුීමභට ශේ න විට සිඹලු ටයුතු සදහනේ 
ශශයමින් ඳතී. 

 (iii)  රිජ්ශේ ආර්ඹහ ශභහ ශයෝවශරහි ර හය 
ඒඹේ සථහඳනඹ කිතිභට ඵරහශඳොශයෝ තු 
ශේ. 

(ඈ)  ඳළන ශනොනඟී. 

 

ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් භන්ත්රීතුභනි, අතුන් රලසන  ශඵනහද? 

 
ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

(ඇ)  (i)  රලසනඹට පිබඳතුය ශභොේද? 

 
ගරු ෂයිහල් 0 කහසපත භවතහ  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

අශප් හිටපු නි  ශඹෝජය අභහතයතුභහශස statement එේ අශප් 

අභහතයහංලශ  නළවළ.  

 
ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශඳෞද්ලි ශයෝවල් තුශ ඇටමිදුළු ෛර ඵද්ධඹ - 

 
ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදන අතුන් රලසනඹ. 

 
ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

අතුන් රලසන ශනොශයි. උ් තයඹ අවන්ශන්, න් 

ථහනහඹතුභනි.  

 

ගරු ෂයිහල් 0 කහසපත භවතහ  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

තළරසීමිඹහ ශයෝගින් ේඵන්ධශඹන් ශයෝවරේ තභ වදරහ 
නළවළ. ඒ ේඵන්ධශඹන් අපි ළඩ ය ශන ඹනහ. Lady 
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දිසත්රික්කඹ ප්යෝගී්ද ගණන 

කුන්ණෆර 1,040 

ේඳව 390 

අනුයහධපුය 273 

ඵදුල්ර 150 

අේඳහය 82 

ශභොනයහර 60 

පු් තරභ 79 

භඩරපු 85 

භන්නහයභ 3 

ශොශම 120 

භහතය 217 

ය් නපුය 17 

භවනුය 161 

එතු 2,677 



ඳහර්ලිශේන්තු 

Ridgeway Hospital එශේ section එේ ඳටන් න්න අපි 
ටයුතු රළවළස  ය  ශඵනහ. 

 

ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

භශස ඳශමුන අතුන් රලසනඹ ශභඹයි, න් ථහනහඹතුභනි. 

නිශඹෝජය අභහතයතුභහ කිඹන විධිඹට දළන් තළරසීමිඹහ ශයෝගින් 

5,000ේ ඳභණ ඉන්නහ.  

 
ගරු ෂයිහල් 0 කහසපත භවතහ  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

අශප් අභහතයහංලශ  හර්තහ අනු තළරසීමිඹහ ශයෝගින් ඉන්ශන් 

2,677යි.  

 
ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශවොයි. භශස හර්තහශේ වළටිඹට 4,000ේ ඳභණ ශයෝගින් 

ඉන්නහ. ඒ අතරින් ළඩි රභහණඹේ දන්න්. ශේ නිහභ ඔවුන්ශස 

අධයහඳන ටයුතු අඩහශ ීමභේ ව  ඒ ඳවුල්ර ආර්ක  ලශඹන් 

ඳරිවහනිඹේ  ශඵනහ. ඔඵතුභහ ශඟ විසතය නළවළයි කිඹරහ 

කිේහ. භට ඒ විසතය ඔඵතුභහට ශදන්න පුළුන්. රලි්  දිහනහඹ 

භළ තුභහ හිටපු ශෞය නිශඹෝජය ඇභ තුභහ ලශඹන් ඉන්න 

ශරහශේ එතුභහ භළදිව්  ශරහ යපු හච්ඡහර හර්තහ භශස 

ශඟ  ශඵනහ. කුන්ණෆර ශිේණ ශයෝවර තුශ ඇටමිදුළු 

සශටේ ෛර ඵද්ධ භධයසථහනඹේ ඉදි යන්න අනුභළ ඹ රළී 

 ශඵනහ. ඹම ඳශහ්  බහශේ ශෞය අභහතයහංලශඹන් න්පිඹල් 

රේ 100ේ ශන් යරහ  බුණහ. දළන් ශේ  ටයුතු සිද්ධ 

ශන්ශන් නළ් ශ්  ඇයි කිඹරහයි අවන්ශන්. ඒ හච්ඡහශේදී 

රලසනඹේ භතු වුණහ, ශේ වහ පුහුණු ෛදයන්න් යජශ  

ශයෝවල්ර ඉන්නහද කිඹරහ. පුහුණු ෛදයන්න් රිජ්ශේ ආර්ඹහ 

ශභහ ශයෝවශල් ඉන්නහඹ කිඹහ ශොඹහ ් තහ. ශභශවභ  බිඹදී 

ශේ රිඹහලිඹ රභහද න්ශන් ඇයි කිඹරහයි භහ ඇහුශේ. ඔඵතුභහ 

කිඹනහ ශේ ේඵන්ධශඹන් හර්තහ නළවළයි කිඹරහ. දළන්, ෂයිල් 

නළ  න එ ශෞය අභහතයහංලශ  පුන්ද්දේ ශරහ  ශඵනහ 

ශන්. ජනහධිඳ තුභහ ශෞය ඇභ  ශරහ හිටපු හරශ ්  ෂයිල් 

නළ  වුණ ථහේ කිේහ.  

 
ගරු ෂයිහල් 0 කහසපත භවතහ  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

හර්තහේ නළවළ කිඹරහ තභයි ඒ ශොල්රන් උ් තය දීරහ 

 ශඵන්ශන්.  

 
ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් නිශඹෝජය ඇභ තුභනි, ඔඵතුභහ ඒ ළන ශවොඹරහ 

ඵරන්න. 

නලින්ද ජඹ ස භන්ත්රීතුභනි,  ශදළනි අතුන් රලසනඹේ 

 ශඵනහද? 

 

ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

භභ ශදන්නේ හර්තහ. ශේ  ශඹන්ශන් ඒ හර්තහර පිටඳ් . 

ගරු ෂයිහල් 0 කහසපත භවතහ  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

භට ශදන්න. භභ  ඒ ළන ශොඹහ ඵරහ න්ණු  කිඹන්නේ.  

 

ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඒ හර්තහශේ ශො පිඹේ නිශඹෝජය අභහතයතුභහ භශන් 

ඉල්රන්න තයේ ඔඵතුභහ රජ්ජහ ශන්න ඕනෆ. 

 
ගරු ෂයිහල් 0 කහසපත භවතහ  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

භභ ශභොනහ යන්නද? 

 
ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ  ශදළනි අතුන් රලසනඹ  අවන්න.  

 
ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

රිජ්ශේ ආර්ඹහ ශභහ  ශයෝවශල් ශේ ඒඹ ආයේබ යන්න 

ඔඵතුභන්රහ දළන් ශභොනහද යරහ  ශඵන්ශන්? 

 
ගරු ෂයිහල් 0 කහසපත භවතහ  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ඒ  ළඩ ටයුතු  දළන් අපි ඳටන් ශන  ශඵනහ. අපි  ශේ 

ටයුතු රිජ්ශේ ශයෝවශරන් ඳටන් න්නහ. 

 
ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

න් නිශඹෝජය ඇභ තුභනි, ශේ ශයෝඹ ළරඳුණු දන්ශෝ 

භයණඹට ඳ්  නහ. ශඳෞද්ලි අංලශ  ශයෝවල්ර ශේ ලරය 

ර්භඹ දළනටභ්  සිද්ධ යනහ. ඒට විලහර විඹදභේ ඹනහ. ඒ 

නිහ තභයි තළලිසීමිඹහ ංභශඹන් හච්ඡහ යරහ ශේ  

ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  යරහ  ශඵන්ශන්. ශේ ටයු් ත යන්න 

පුළුන් ත් ් ශ   ශඵන එේ. ඔඵතුභන්රහ ඒ යන්ශන්්  

නළවළ. ශභොනහ යනහද භන්දහ.  

 
ගරු ෂයිහල් 0 කහසපත භවතහ  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

අපි ශේ ේඵන්ධශඹන් ළඩ පිබඳශශේ අයශන  ශඵනහ. 

ශේ ළඩ ටි අපි ඉේභනටභ- 

 
ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඵතුභහ කිඹන්ශන් ළඩ ටයුතු ආයේබ ශහ කිඹන එශන්?  

 
ගරු ෂයිහල් 0 කහසපත භවතහ  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ඔේ න් ථහනහඹතුභනි. ශේ ේඵන්ධශඹන් අපි ළඩ 

ටයුතු ය ශන ඹනහ. අපි  ඉේභනට ඉය යනහ.  
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[න් ෂයිහල් හසිේ භවතහ] 
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ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

න් නිශඹෝජය ඇභ තුභනි, ඔඵතුභන්රහ ශේ ෂයිල් ශවොඹහ 

ශන ශයෝවල්ර ශේ ඒඹ වදනශතේ, ශේ දන්ශෝ ටි 

සිංප්පුන්ශේ ශයෝවරට ඹරහ වරි සුඳ්  යන්න ඵළරිද? 
 

ගරු ෂයිහල් 0 කහසපත භවතහ  
(ரண்புறகு கதமரல் கரசறம்)  

(The Hon. Faizal Cassim) 

ෂයිල් වේඵ වුණ්   නළත්  අපි ශේ ේඵන්ධශඹන් දළන් 

ටයුතු යශන ඹනහ.  
 

ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රලසන අං 8 - 77/'15 - (2),  බුද්ධි ඳ යණ භන්ත්රීතුභහ 

විසින් ඇසීභට නිඹමිත රලසනඹේ. එතුභහ අඳ දළනු්  යරහ 

 ශඵනහ, එතුභහ න් බහශේ සිටින අසථහ එතුභහශස රලසන 

ඉදිරිඳ්  කිතිභට අසථහ රඵහ ශදන ශර. 
 

රලසනඹ භුර දිනකමේ ඉදිරිඳ ක ිරරීභ  නිප්ඹෝග කයන රමේ. 
றணரக ற்தநரபை றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

"SAITM"  ආඹතනප්  සසු්ද : විසතය 
"SAITM" றபொண ரர்கள் : றதம் 

STUDENTS OF "SAITM" :  DETAILS 
324/’15 

9.   ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
    (ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

       (The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

    උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයතුභහශන් ඇස 

රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) භහරශේ, SAITM ශඳෞද්ලි ෛදය උඳහධි 
රදහනඹ යන ආඹතනඹ ආයේබ යනු රළූ දිනඹ 
ශර්ද; 

 (ii) ශේ නවිට එහි ඉශනුභ රඵන ශිය ්ඩඩහඹේ 
ංයහ ශොඳභණද; 

 (iii) එේ එේ ශිය ්ඩඩහඹේර සිටින ශියඹන් 
ණන ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද; 

 (iv) එභ ශියඹන් ඉවත කී ආඹතනඹට සුදුසුේ රළීභ 
වහ අ.ශඳො.. (උස ශඳශ) ශවෝ ඊට භහන්තය 
විබහඹේ භ්  වූ ර්ඹ, විඹ ධහයහ, එභ 
විබහශ  ර පර, "Z" අඹ ව විබහ අංඹ එේ 
එේ ශියඹහ අනු ශන් ශන් ලශඹන් ශර්ද; 

 (v) එභ ආඹතනශ  දළනට සිටින සක ය ආ්හර්ඹ 
භ්ඩඩර හභහකයඹන්ශස නේ, ඔවුන්ශස 
අධයහඳන සුදුසුේ, ඔවුන් ඉළන්ීමේ ටයුතු 
යනු රඵන ශදඳහර්තශේන්තු ශන් ශන් 
ලශඹන් ශර්ද; 

  ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

உர் கல்ற ற்பொம் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் 

ககட்ட றணர: 

(அ) (i) ரனகத SAITM ணறரர் பைத்து தட்டம் 

ங்கும் றபொணம் ஆம்தறக்கப்தட்ட றகற 

ரது  ன்தகபெம்; 

 (ii) ற்கதரது அங்கு கல்ற தறபம் ரர் 

குளக்கபறன் ண்றக்கக ரது ன்தகபெம்; 

 (iii) எவ்தரபை ரர் குளறபம் உள்ப ரர் 

கபறன் ண்றக்கக ணறத்ணறக ரது 

ன்தகபெம்; 

 (iv) கற்தடி ரர்கள் குநறத் றபொணத்துக்கு 

குற ததபொற்கரக க.ததர.. (உர்) 

அல்னது அற்குச் சரண தரலட்கசதரன்நறல் 

சறத்றகடந் ஆண்டு, தரடத்துகந, கற்தடி 

தரலட்கசறன் ததபொகதபொ, 'Z'  புள்பறததபொற 

ற்பொம் தரலட்கச இனக்கம் எவ்தரபை ரர் 

தரடர்தறபம் ணறத்ணறக ரது ன்தகபெம்; 

 (v) கற்தடி றபொணத்றல் ற்கதரது உள்ப 

றந் றரறவுகரபர் குள அங்கத்ர் 

கபறன் ததர்கள், அர்கபறன் கல்றத் 

ககககள், அர்கள் கற்தறத்ல் டடிக் 

ககககப கற்தகரள்ளும் றகக்கபங்கள் 

ணறத்ணறக ரக ன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்கநல், ன்? 

 
asked the Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)    the date on which SAITM private institute 

in Malabe which offers medical degrees 

was established;   

 (ii)    the number of batches of students studying 

at the aforesaid institute at present; 

 (iii)   separately the number of students in each 

of the aforesaid batches; 

 (iv)   separately the year in which each of the 

aforesaid students passed the GCE (A/L) 

Examination or any equivalent examination 

in order to qualify for admission to the 

aforesaid institute, the subject streams they 

had studied in, their results in such 

examination, their Z-scores, and their index 

numbers; and      

 (v)   separately the names of each of the 

members of the permanent teaching staff of 

that institute at present, their educational 

qualifications, and the departments to 

which they are attached to for teaching?   

(b)  If not, why? 
 

ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ (උස අධයහඳන වහ 

භවහභහර්ග අභහතයුරභහ ව ඳහර්ලිප්පත්දුරප්ේ 

බහනහඹකුරභහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்பொம் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சபைம் தரரளுன்நச்சகத 

பல்பைம்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 

න් ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹට පිබඳතුය ශභශේයි. 
(අ) (i) 2008 ජූලි 07 දින. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

 (ii) ශිය ්ඩඩහඹේ ංයහ 12කි. 

 (iii) ශඳෞද්ලි අධයහඳන ආඹතනඹේ ශවයින් අදහශ 
ශතොයතුන් රඵහ  ත ශනොවළකිඹ. 

 (iv) ශියඹන් පිබඳඵ ශඳෞද්ලි ශතොයතුන් රඵහ ත 
ශනොවළකිඹ. 

 (v) ශඳෞද්ලි ආඹතනඹ හර්ඹ භ්ඩඩර 
ශතොයතුන් රඵහ ත ශනොවළකිඹ. 

(ආ) ශඳෞද්ලි ආඹතනඹේ ඵළවින් එභ ශතොයතුන් ඉදිරිඳ්  
කිතිභට එභ ආඹතනඹ ඵළඳී නළත. 

න් භන්ත්රීතුභනි, එභ ශතොයතුන් රඵහ න්න අභහන්යි. 

 
ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

භහ අවන්ශන් භහරශේ SAITM ශඳෞද්ලි ෛදය ආඹතනඹ 

පිබඳඵයි. ශේ ආඹතනඹට ශිය ්ඩඩහඹේ ඵහ ළනීශේදී 

විලසවිදයහර ර ඳහදන ශොමින් බහ්  එේ ශභොේ ශවෝ 

ේඵන්ධඹේ නළද්ද? 

 

ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දළන්   ශඵනහ.  

ලින් යජඹ ඳළළ  හරශ  ඳශමුළනි ්ඩඩහඹභ ව 

ශදළනි ්ඩඩහඹභ ඵහ  ළනීශේදී රලසන  බුණහ. භභ ඒ නළවළ 

කිඹරහ කිඹන්ශන් නළවළ. නමු්  දළන් UGC එ ඵහ ළනීේරට 

භළදිව් ශරහ සිටිනහ.  

 

ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

UGC එ ශේ ඵහ ළනීේරට භළදිව්  ශනහ නේ,  UGC 

එ  ශඵන්ශන් උස අධයහඳන අභහතයහංලඹ ඹටශ්  නේ,  

ඔඵතුභහ කිඹන්ශන් ශොශවොභද ශඳෞද්ලි ආඹතනඹේ නිහ ශේ 

ශිය ්ඩඩහඹේර සිටින ශියඹන් ණන, ඒ අඹශස සුදුසුේ,  

Z-score එ, ආ්හර්ඹ භ්ඩඩරඹ පිබඳඵ ශභොකු්  ශතොයතුන් 

රහල යන්න ඵළවළ කිඹරහ?  

 

ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශභොන ර්රට අදහශ අඹද කිඹරහ භන්ත්රීතුභහ කිේශෝ  

අඳට ශතොයතුන් රඵහ ශදන්න උ් හව යන්න පුළුන්, න් 

ථහනහඹතුභනි. අවුන්දු 12 ශතොයතුන් රඵහ න්න අභහන්යි. 

වළඵළයි, ශභන්න ශේ ර්රට අදහශ ශතොයතුන් අලයයි කිඹරහ 

ඔඵතුභහ කිේශෝ  අපි  ඒ ශතොයතුන් රඵහ ශදන්න උ් හව 

යන්නේ. 

 

ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඔඵතුභහ උස අධයහඳන ඇභ . භභ රලසනශඹන් අවරහ 

 ශඵන්ශන්,  ඉශනුභ රඵන ශිය ්ඩඩහඹේ ංයහ, එේ එේ 

ශිය ්ඩඩහඹේර සිටින ශියඹන් ණන ශන් ශන් ලශඹන් 

ශොඳභණද, ඒ ශියඹන් ඉවත කී ආඹතනඹට සුදුසුේ රළීභ 

වහ අ.ශඳො.. (උස ශඳශ) ශවෝ ඊට භහන්තය විබහඹේ භ්  

වූ ර්ඹ, විඹධහයහ, එභ විබහශ  ර පර, Z-score එ 

ශර්ද කිඹරහයි.  SAITM ආඹතනඹ ශේ ශතොයතුන් දිටභ 

ශවබඳදයවු ශශේ නළවළ. ඒ ඔඵතුභහ්  දන්නහ. ශභොද, ඒ 

ශොල්ශරෝ දන්නහ සුදුසුේ නළ  ශියඹන් ශේ ශඳෞද්ලි 

ෛදය ආඹතනඹ තුශ ඉන්නහ කිඹරහ. නමු්  UGC එ භඟ 

ශේ ආඹතනශ  ේඵන්ධඹේ  ශඵන නිහ ඔඵතුභහට ශතොයතුන් 

න්න පුළුන්.  දළන් ශේ රලසනඹ අවරහ්  භහ ණනේ  ශනහ. 

 
ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් ඇභ තුභහ එශවභ නේ ඒ ශතොයතුන් ඵරරහ ඉදිරිඳ්  

යන්න. 

 
ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

UGC Board එ ශේ  SAITM ආඹතනශ  director ශශනේ 

හඩි ශනහ ශන්. ඉ න් එශවභ  ඵළලු්  ශේ උ් තයඹ න්න 

පුළුන් ශන්. 

 
ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

න් භන්ත්රීතුභහ ශේ ආඹතනඹ ශඳෞද්ලි ආඹතනඹේ. අඳට 

ඍ ස ඵරඳෆේ යන්න ඵළවළ.  

 
ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඵරඳෆේ යන හයණඹ ඳසුට  ඹමුශෝ. මුලින්භ ශේ 

ශතොයතුන් ටි තභයි ඉල්රන්ශන්.   UGC  Board එශේ  SAITM 

ආඹතනශ  director හඩි ශනහ නේ, ඇයි ඒ ශතොයතුන් න්න 

ඵළරි? 

 
ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් භන්ත්රීතුභහ,  දළන් ඒ ශතොයතුන් රඵහ ශදන්න ඇභ තුභහ 

එඟ වුණහශන්.  

 
ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

න් ථහනහඹතුභනි, එඟ ශන එ ශනොශයි රලසනඹ 

 ශඵන්ශන්. ශේ රලසනඹ අවරහ්  හරඹේ ත වුණහ. න් 

ඇභ තුභහ කිඹන්ශන් ශඳෞද්ලි ආඹතනඹේ නිහ ශතොයතුන් 

න්න ඵළවළ කිඹරහයි. එතුභහ කිේහ නේ පිබඳතුන් ශදන්න ල් භදි 

කිඹරහ, ඒ රලසනඹේ නළවළ. 

 
ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඵළවළ කිේශේ ශේයි. We do not have a legal right to 

demand.  අනිහර්ඹශඹන්භ ශතොයතුන් ශදන්න කිඹරහ ඉල්රන්න 

අඳට ෛන  අයි ඹේ නළවළ. ඒ ශොල්ශරෝ ළභළ   නේ 

ශදන්න පුළුන්, න් ථහනහඹතුභනි.  
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[න් රේසභන් කිරිඇල්ර  භවතහ] 
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ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් ඇභ තුභහ, ඔඵතුභහට ඒ ශතොයතුන් රඵහ න්න පුළුන් 

ශන්. 

 
ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 න් භන්ත්රීතුභහ  අලය ර්  ශභොනහද කිඹරහ වන් 

ශශෝ  භට ඒ ශතොයතුන් රඵහ  ශදන්න  කිඹරහ ඉල්රන්න 

පුළුන්. 

 
ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

න් භන්ත්රීතුභහ ර් වන් යන්න. 

 
ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ඒ ්ඩඩහඹේ ශදොශශවේභ ශතොයතුන්. 

 
ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහ ශේ ශේ ර් කිඹරහ වන් ශශෝ , ඔඵතුභහට 

උදේේ ලශඹන්, ඳහර්ලිශේන්තුට උදේේ ලශඹන් සිඹලු 

ශදනහට දළන ළනීභ වහ භභ ඒ ශතොයතුන් අයශන ශදන්නේ. 

 
ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරි, වරි. 

 
ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, since this is a private institution, we cannot 

demand for information. We can only make a request. 

But, if they do not respond, what can we do? 
 
ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශේ private ආඹතනඹේ නේ, ඒ private ආඹතනශ  

අධයේයශඹේ UGC එශේ ඉන්ශන් ශොශවොභද? 

 
ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔහු UGC එශේ ඉන්ශන් SAITM එශේ ශශනේ වළටිඹට 

ශනොශයි, ඔහු ට  ශඵන ශන්  ව් තීඹ සුදුසුේ අනුයි. 

 
ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ශභතළන  ශඵන රලසනඹ ශන්ශන් ශේයි. SAITM එශේ 

රලසනඹ ශන්ශන්,- 

ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

න් ථහනහඹතුභනි, ගිඹ ආ්ඩඩු හරශ  SAITM එ 

ඳටන් න්න  ශොට වුන්්  ට ඇරිශ  නළවළ, ශඳශඳහබඳ ගිශ  

නළවළ, විශයෝධතහ යහඳහය ශශේ නළවළ. 

 

ගරු සුනිල් 0 වඳු්දප්න කින භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නළ් ශ්  ශභොද? අපි ථහ ශහ. [ඵහධහ කිතිේ] 

 

ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරි, වරි. රඵර ශන්න එඳහ, උ් තය ශදයි. ශඳොඩ්ඩේ 

ඉන්න. න්ණහය හඩිශන්න. 
 

ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

න් ථහනහඹතුභනි, ඒ හරශ  සුදු ෆන් ංසව ඹට 

 බුණු බිඹ නිහ විලසවිදයහර ශියඹන්් , වුන්්  වින්ද්ධ 

වුශ්ඩ නළවළ. 
 

ගරු සුනිල් 0 වඳු්දප්න කින භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නළ් ශ්  ශභොද? අපි වින්ද්ධ වුණහ. [ඵහධහ කිතිේ] 

 

ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි, ශවොයි. [ඵහධහ කිතිේ] න් අභහතයතුභහ, ඔඵතුභහට 

පුළුන් ශන් ඒ විසතය ටි බහය ශදන්න. ඒ පිබඳඵ ඉල්ලීභේ 

ශහ. අවුන්දු 12ේ තශරහ  ශඵන නිහ පුළුන් ශදඹේ 

 ශඵනහ නේ යන්න. දළන් අපි ඊශඟ එට ඹමු. 

 

ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Hon. Speaker, we can make a request, but we cannot 

demand. 
 

ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

So, make a request and see whether the information 

can be given. 
 

ගරු (සදය  නලි්දද  ඹිනස භවතහ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

න් අභහතයතුභනි, ශේ ආඹතනඹ ඔඵතුභන්රහශස UGC එ 

ඹටශ් ,- 

 

ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

UGC එ ඹටශ්  ශනොශයි. That is wrong. ඒ UGC එ 

ඹටශ්  ශනොශයි  ශඵන්ශන්. ඔඵතුභහශස හිශ්   ශඵන රලසනඹ 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

භශස හිශ් ්   ශඵනහ.  භවය ශියඹන් සුදුසුේ අඩුශන් එහි 

ඇතුශ්  ශරහ  ශඵනහ. ඳශමුළනි අවුන්දු ශද-තුශන් එශවභ 

ශරහ  ශඵනහ න් ථහනහඹතුභනි. ඊට ඳසශේ UGC එ 

ඹේ කිසි භට්ටභ භළදිව් ීමභේ වුණහභ ඒ ත් ් ඹ අඩු ශරහ 

 ශඵනහ. ඔඵතුභහ කිඹන රලසනඹ භහ දන්නහ. භභ ශතොයතුන් 

රඵහ න්න ඵරන්නේ. 

 
ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි. එශවනේ ඔඵතුභහ ඒහ ඉදිරිඳ්  යන්න. ඉදිරිශ දී 

අපි  ඒ ළන ථහ යමු. 

 
සරිඹළ  ප් නිස ිළටිඹක් ඉදිිරරීභ : විසතය 

சூரறத தடன்ணறஸ் கரண றர்ரம் : றதம் 
CONSTRUCTION OF A TENNIS COURT IN SOORIYAWEWA: 

DETAILS  
346/’15 

1 . ගරු එස.එපත. භරික්කහර් භවතහ 
        (ரண்புறகு ஸ்.ம். ரறக்கரர்) 

        (The Hon. S.M. Marikkar) 

 ්රීඩහ අභහතයතුභහශන් ඇස රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) 2013 ර්ශ  ඳළ  ශඳොදු යහජය භ්ඩඩලීඹ 
නහඹ මුළුට (CHOGM) භහමී සරිඹළ 
ර ශද්ලශ  ශටනිස පිටිඹේ ඉදිකිතිභට ළරසුේ ය 
  බුශ්ඩද; 

 (ii) එශේ නේ, ඒ වහ ශතෝයහ ශන  ශඵන ඉඩශේ 
අයි න් වුන්න්ද; 

 (iii) එභ ඉඩභ වහ ශභශතේ ශහ ඇ  මුදර 
ශොඳභණද; 

 (iv) එශේ ශඳෞද්ලි හිමින්ශකුට අඹ්  ඉඩභට 
මුදල් ශීමේ ය ඇ  ඳදනභ ශර්ද; 

 (v) එභ ඉඩභ වහ තේශේන් හර්තහේ රඵහශන 
 ශේද; 

 (vi) එභ ශටනිස පිටිඹ ඉදි කිතිශේ ර්තභහන ත් ් ඹ 
ශර්ද; 

 (vii) එහි ඉදිකිතිේ ටයුතු අන් කිතිභට පිඹය 
න්ශන්ද; 

 (viii) ශනොඑශේ නේ, ශවූ මුදල් ආඳසු රඵහ ළනීභට 
පිඹය න්ශන්ද;  

  ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ)  ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
றகபரட்டுத்துகந அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) (i) 2013ஆம் ஆண்டில் கடததற்ந ததரதுனர 

அசுத் கனர்கபறன் ரரட்டு (CHOGM) க்கு 

இகரக சூரறத தறகசத்றல் 

தடன்ணறஸ் கரணதரன்கந அகக்க 

றட்டறடப்தட்டிபைந்ர ன்தகபெம்; 

 (ii) ஆதணறல், அற்தகண தரறவுதசய்ப்தட்ட 

கரறறன் உரறகரபர் ரர் ன்தகபெம்; 

 (iii) கற்தடி கரறக்தகண இதுக தசபத்ப் 

தட்டுள்ப தத்தரகக ரதன்தகபெம்; 

 (iv) அவ்ரபொ எபை ணறரபைக்குச் தசரந்ரண 

கரறக்கு ந் அடிப்தகடறல் தம் தசபத்ப் 

தட்டுள்பது ன்தகபெம்; 

 (v) கற்தடி கரறக்கரண றகனறப்பீட்டு 

அநறக்கக ததற்பொக்தகரள்பப்தட்டர ன்த 

கபெம்; 

 (vi) கற்தடி தடன்ணறஸ் கரண றர்ரப் 

தறகபறன் ற்கதரக றகனக ரதன் 

தகபெம்; 

 (vii)அன் றர்ரப் தறககபப் பூர்த்ற தசய் 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தகபெம்; 

 (viii)இன்கநல், தசபத்ப்தட்ட தத்க லபப்ததந 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்கநல், ன்? 

 
asked the Minister of Sports: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   whether it had been planned to construct a 

tennis court in the Sooriyawewa area 

parallel to the Commonwealth Heads of 

Government Meeting (CHOGM) held in 

the year 2013; 

 (ii)   if so, the name of the person who owns the 

land which was selected for this purpose; 

 (iii)   the amount of money that has been paid for 

the aforesaid land up to now; 

 (iv)   the basis on which money was paid in the 

aforesaid manner for a plot of land that is 

privately owned; 

 (v)   whether a valuation report has been 

obtained for the aforesaid land; 

 (vi)   the current status of the construction work 

of the said tennis court; 

 (vii)   whether steps will be taken to complete the 

aforementioned construction work; and 

 (viii)   if not, whether steps will be taken to 

recover the money that was paid? 

(b)  If not, why? 
 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ (ක්රීඩහ අභහතයුරභහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக - றகபரட்டுத்துகந 

அகச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
න් ථහනහඹතුභනි, න් එස.එේ. භරිේහර් භළ තුභහ 

ශභභ රලසනඹ අවරහ  ශඵන විධිඹට භට උ් තය ශදන්න 

ශන්ශන්, ''ශනොදනී, ශනොදනී, ශනොදනී'' කිඹරහයි. ශභඹ ටිේ 

ශනස විධිඹට ඇහුශෝ  භට ශේ වහ පිබඳතුන් රඵහ ශදන්න 

පුළුන්.  එතුභහ ශභභ රලසනඹ අවරහ   ශඵන්ශන්  2013 ර්ශ  

ඳළ  ශඳොදු යහජය භ්ඩඩලීඹ නහඹ මුළුට භහමී  

සරිඹළ රශද්ලශ  ඉදිකිතිභට ළරසුේ ය  බුණු ශටනිස 

පිටිඹේ ළනයි, න් ථහනහඹතුභනි. එශවභ එේ ඒ හරශ  

වදරහ නළවළ. නමු් , 2017 ර්ශ  ශ්රී රංහශේ ඳළළ් ීමභට 
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ශඹෝකයත  ශඵන ආසිඹහනු ්රීඩහ උශශරට භහමී ්රීඩහ 

ංකීර්ණඹේ සරිඹළ රශද්ලශ  වදරහ  ශඵනහ. භහ කිඹන්ශන්, 

- [බාධා කිරීමක්] නැහැ, එහහම බැහැ. ඔබතුමා නැවත ප්රශ්නන  

අවන්න. ඳහර්ලිශේන්තුශේ හභහනයශඹන් එශවභ ේරදහඹේ 

 ශඵනහ. [ඵහධහ කිතිභේ] නළවළ. රලසනඹේ අවන විධිඹ ශඳොඩ්ඩේ 

ඉශන න්න. අපි ඇ  ශන්න ඔඹ හශස රලසන අවරහ 

 ශඵනහ.  [ඵහධහ කිතිභේ]  
 

ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වරි, වරි. Let him reply. 

 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
න් ථහනහඹතුභනි, ශේ රලසනඹ ශනස යරහ භශන් 

අවන්න කිඹරහ එතුභහට කිඹන්න.  එතශොට භහ එඹට  උ් තය 

ශදන්නේ, කිසිභ ළටලුේ නළවළ. 

 

ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශවොයි, අපි එශවභ යමු, න් භන්ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිතිභේ]  

 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Media එටභ රලසන අවන්න එඳහ, එතශොට ළශඩ් අහු 

ශනහ. [ඵහධහ කිතිභේ] Media එට අහු ශනොශන විධිඹට 

තභයි න්න ඕනෆ. එතශොට 'ටේ' හරහ දිනහ. ශභොද, අපි්  

අවුන්දු 12ේ, 13ේ ඕහ ළන ඇහුහ. ඒයි භහ කිඹන්ශන්. 

 

ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශදන ටඹ. 

 

2018 ප්ඳොදු යහ ය භණ්ඩර ක්රීඩහ උප්ශර වහ පර් 

රචහයක ක යුුර :  මුදල් 0 අඹථහ ඳරිවයණඹ 
2018 ததரதுனர ரடுகபறன் றகபரட்டு 

றரவுக்கரண பன்கூட்டி தறசரம்: பகநற்ந 

தப் தரகண 
PRE-PROPAGANDA WORK FOR COMMONWEALTH  

GAMES 2018: MISUSE OF MONEY 
228/’15 

2.   ගරු සුනිල් 0 වඳු්දප්න කින භවතහ 
 (ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

 (The Hon. Sunil Handunnetti) 

 ්රීඩහ අභහතයතුභහශන් ඇස රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) 2018 ශඳොදු යහජය භ්ඩඩර ්රීඩහ උශශර ශභයටට 
රඵහ ළනීභ ශනුශන් සිදු යන රද පර් 
ර්හය ව අශනකු්  හර්ඹඹන් වහ ඳසු ගිඹ 
යජශ  භළදිව් ීමශභන් එතු ය ඇ  මුදර 
ශොඳභණද;  

 (ii) එභ මුදල් අඹථහ ශර ඳරිවයණඹ ය  ශේද; 

 (iii) ශභභ ්රීඩහ උශශර ශ්රී රංහට රඵහ ළනීශේ 
අයමුණින් CWG Hambantota 2018 (Pvt.) Ltd. 
නේ භහභේ ආයේබ ය  බුශ්ඩද; 

 (iv) ශභභ භහශේ නිර ඵළංකු ගිණුේ අංඹ ශර්ද;  

 (v) එභ භහභට ්රීඩහ අභහතයහංලශඹන් රඵහ දුන් 
මුදර ශොඳභණද; 

 (vi) ඊට අභතය, මුදල් රඵහ දී ඇ  ශන්  ආඹතන 
ව පුද්රයින්ශස නේ ශර්ද; 

 (vii) ඉවත වන් අඹ විසින් රඵහ දුන් මුදල් ව 
ශ්ේඳ් ර රිසිට් ශවෝ ශ්ේඳ්  අං ශන් 
ශන් ලශඹන් ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) (i) එභ මුදල් ඵළංකුත ශ ඵ තවවුන් කිතිභ වහ 
ඇ  ශල්න ශර්ද; 

 (ii) ඵළංකුත ශනොශ මුදල් රළීේ, රිසිට් අං 
හිත ඉදිරිඳ්  යන්ශන්ද; 

 (iii) මුදල් ඵළංකුත ශනොකිතිභට ශවේතු ශර්ද; එභ 
මුදල් ඳ නුශ  ය පුද්රශඹකු බහයශ ද; 

 (iv) එතු ශ මුළු මුදලින් දළනට ගිණුශේ ඉ රි ඇ  
මුදර ශොඳභණද; 

  ඹන්න්  එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

றகபரட்டுத்துகந அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) (i) 2018 ததரதுனர ரடுகபறன் றகபரட்டு 

றரக இந்ரட்டுக்கு ததற்பொக்தகரள்ற் 

கரக கற்தகரள்பப்தட்ட பன்கூட்டி தறசர 

ற்பொம் கண தறகளுக்கரக கடந் 

அசரங்கத்றன் இகடபட்டுடன் கசகரறத்துள்ப 

தம் வ்பவு;  

 (ii) கற்தடி தம் பகநற்ந ககறல் தரறக்கப் 

தட்டுள்பர; 

 (iii) இந் றகபரட்டு றரக இனங்ககக்கு 

ததற்பொக்தகரள்ளும் கரக்கத்துடன் CWG 

Hambantota 2018 (Pvt.) Ltd. நம் கம்தணற 

தரன்பொ ஆம்தறக்கப்தட்டிபைந்ர; 

 (iv) இந்க் கம்தணறறன் உத்றகரகபூர் ங்கறக் 

கக்கு இனக்கம் ரது; 

 (v) அக்கம்தணறக்கு றகபரட்டுத்துகந 

அகச்சறணரல் ங்கப்தட்ட தத்தரகக 

ரது; 

 (vi) அற்கு கனறகரக தம் ங்கற கண 

றபொணங்கள் ற்பொம் ஆட்கபறன் ததர்கள் 

ரக; 

 (vii) ககன குநறப்தறடப்தட்டர்கபரல் ங்கப்தட்ட 

தம் ற்பொம் கரகசரகனகபறன் தற்பொச்சலட்டுகள் 

அல்னது கரகசரகன இனக்கங்கள் ணறத்ணறரக 

ரக; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) கற்தடி தம் ங்கறறபௌடப்தட்டக உபொறப் 

தடுத்துற்கரக உள்ப ஆங்கள் ரக; 

 (ii) ங்கறறபௌடப்தட்டிர தக் கறகடப்தணவு 

ககப தற்பொச்சலட்டு இனக்கங்களுடன் சர்ப் 

தறப்தரர; 

 (iii) தம் ங்கறறபௌடப்தடரகக்கரண கரங் 

கள் ரக; கற்தடி தம் பைகட 

ததரபொப்தறல் உள்பது; 
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 (iv) கசகரறக்கப்தட்ட தரத்ப் தத்றல் ற்கதரது 

கக்கறல் ஞ்சறபெள்ப தரகக வ்பவு; 

 ன்தகபெம் அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 
askd the Minister of Sports: 

(a)  Will he inform this House- 

 (i)  the amount of money raised for pre-

propaganda and other purposes aimed at 

hosting the Commonwealth Games of 2018 

in this country with the involvement of the 

previous Government; 

 (ii)   whether such monies have been misused; 

 (iii)   whether a company by the name CWG 

Hambantota 2018 (Pvt) Ltd. had been 

established with a view to host this sports 

festival in Sri Lanka; 

 (iv)   the official bank account number of this 

company; 

 (v)   the amount of money given to that company 

by the Ministry of Sports; 

 (vi)   the names of other individuals and  

institutions that provided funds in addition 

to that; and 

 (vii)   the amounts given by the above individuals 

and institutions and the receipts of cheques 

and cheque numbers, separately?  

(b)  Will he also state- 

 (i)   the documents to prove that those amounts 

were deposited in banks; 

 (ii)   whether he will submit the receipt numbers 

of the funds that were not deposited in 

banks; 

 (iii)   the reasons for not depositing them in 

banks; the person in whose custody those 

monies lie; and 

 (iv)   the amount that remains in the account at 

present out of the total money raised? 

(c)  If not, why? 

 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
න් ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹට පිබඳතුන් ශභශේයි. 

(අ) (i) ්රීඩහ අභහතයහංලඹ   

  100,000,000   (න්පිඹල් මිලිඹන 100)  
               ජහ  ්රීඩහ අයමුදශල් දහඹ් ඹ    

10,000,000 (න්පිඹල්  මිලිඹන 10)   

               ශඳෞද්ලි අංලශ  දහඹ්  
  586,636,115 (න්පිඹල්  මිලිඹන 587)  

          එකුර 
  696,636,115 (න්පිඹල් මිලිඹන 697)   

   ශභභ මුදල් ඳහරනඹ ඍ සභ ්රීඩහ 
අභහතයහංලශඹන් සිදු ශනොශ අතය, ශේ පිබඳඵ 
ශතොයතුන් CWG Hambantota 2018 (Pvt) Ltd. 
ආඹතනශඹන් රඵහ ශන ඉදිරිඳ්  යමි. ඇමුණුභ  

ඵරන්න. ඇමුණුභ  බහගත* යමි. 

 (ii) එශේ සිදු ීම ශනොභළ  ඵ CWG Hambantota 
2018 (Pvt) Ltd.  භහභ දන්හ ඇත. 

  සිඹලු විඹදේ සිදු ය ඇ් ශ්  ආඹතනශ  භහේ 
යසථහශේ රිඹහහයේරට අනුකර න 
අතය, සිඹලු විඹදේ ළබිනට් භ්ඩඩරඹ භඟින් 
පිහිටුන රද ංවිධහඹ මිටුශේ භඟශඳන්ීමභ 
ඹටශ්  සිදු ය ඇත. 

  සිඹලු නු ශදනු KPMG ආඹතනශ  යර්  
ණහධිහරින්න් විසින් විණනඹ ය ඇ  
අතය, විණන හර්තහශේ කිසිදු ළටලුේ ඳළන 
නළඟී ශනොභළත. ශේ පිබඳඵ ඳතිේණඹේ මරය 
අඳයහධ විභර්ලන ශොට්ඨහලඹ භඟින් සිදු යමින් 
ඳතී. 

 (iii) ඔේ. 

  CWG Hambantota 2018 ශඳෞද්ලි හභභ 
ළබිනට් තීයණඹට අනු 2007 අං 7 දයන 
භහේ ඳනත ඹටශ්  ්රීඩහ අභහතයහංලඹ භඟින් 
2010 ශනොළේඵර් භ 23ළනි දින පිහිටුහ ඇත. 
එහි ලිඹහඳදිංචි අංඹ PV 75629 ශේ. 

 (iv) රංහ ඵළංකුශේ ශෝඳශර්ට් ලහහශේ (Bank of 
Ceylon Corporate Branch) ගිණුේ අං 
71199250 

 (v) ්රීඩහ අයමුදර භඟින් රඵහ දුන් මුදර                 
න්: 10,000,000    (න්: මිලිඹන 10) 

               ්රීඩහ අභහතයහංලඹ භඟින් රඵහ දුන් මුදර 
 න්: 100,000,000 (න්: මිලිඹන 100) 

  ්රීඩහ අභහතයහංලඹ භඟින් රඵහ දුන් මුළු මුදර 
න්: 110,000,000 (න්: මිලිඹන 110)  

 (vi) ඇමුණුශභහි වන් ශේ. 

 (vii) ඇමුණුශභහි වන් ශේ. 

(ආ) (i) තළන්ඳතු ඳ්  ඇතුළු සිඹලු මුල් ලිපිශල්න මරය 
අඳයහධ විභර්ලන ශොට්ඨහඹ ශත බහය දී ඇත. 

 (ii) සිඹලු රළීේ වහ රදුඳ්  නිකු්  ය ඇ  අතය, 
ඒ සිඹල්ර මරය අඳයහධ විභර්ලන ශොට්ඨහඹ 
බහයශ  ඳතී. 

 (iii)    භවය රළීේ ඵළංකුත  ශනොකිතිභට ශවේතු වූශ   
ළබිනට් භ්ඩඩරඹ භඟින් ඳ් යන රද 
ංවිධහඹ මිටුශේ  භඟ ශඳන්ීමභ  ඹටශ්  සිදු වූ 
වදිසි මුදල් අලයතහන් ඹ. ඇමුණුභ 01 අනු 
97%  මුදල් රළීේ  ඵළංකුත ය ඇ  අතය  
වදිසි  මුරය අලයතහ  වහ බහවිතහ ය ඇ් ශ්  
3% රළීභ ඳභණි.  

       වදිසි මුරය අලයතහ වහ ශඹොදහ ්  මුදල් 
රළීේ  වළන්ණු විට  අශනකු්  සිඹලුභ  මුදල් කිසිදු  
පුද්රශඹකුශස බහයඹට ඳ් ීමභකින් ශතොය 
ඵළංකුත ය ඇත.  ශශේ ශත්  ඵළංකු ත  
ශනොයන රද මුදල් ශඵොශවෝවිට මුදර රද 

1217 1218 

[න් සුනිල් වඳුන්ශන්   භවතහ] 

————————— 
*  පුසතකහරප්  තඵහ ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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දිනශ භ  ආඹතනශ  අධඹේ භ්ඩඩරශ  ඳස 
ශදනහ අතුරින් ඕනෆභ අධයේන්න් 
ශදශදශනකුශස අනුභළ ඹ  ඹට ශ්  ඳරිවයණඹ ය 
ඇත. 

     (iv)    එභ ඵළංකු ගිණුශභහි කිසිදු මුදරේ ඉ රි  
ශනොභළ  අතය ගිණුභ අරංගු ය ඇත.  

(ඇ)   ඳළන ශනොනඟී.  
 

ගරු කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ශේ අසථහශේදී න් නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභහ  බහශේ  මරහනඹ  න්නහ ඇ .  

 
 අනුරරු ගරු කථහනහඹකුරභහ මරහනප්ඹ්ද ඉ ක වුප්ඹ්ද,   

නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ [ගරු ිනරංග සුභිනඳහර භවතහ] 
මරහනහරඪ විඹ. 

அன்தறநகு, ரண்புறகு சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்ற 

ணறன்பொ அகனக, தறறச் சதரரகர் அர்கள் [ரண்புறகு றனங்க 

சுறதரன] கனக கறத்ரர்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] took the Chair. 

 

ගරු සුනිල් 0 වඳු්දප්න කින භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භට අතුන්  රලසන ශදේ 

 ශඵනහ. ඳශමුන අතුන්  රලසනඹ ශභඹයි. න්  ඇභ තුභනි, 

ඔඵතුභහ කිඹපු  විධිඹට  ළබිනට් භ්ඩඩරඹ  විසින් අනුභත ය  

ඉදිරිඳ්  ශ ඒ ංවිධහඹ මිටුශේ හභහකයයින්ශස නේ 

දළනන්නට පුළුන්ද?  

 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒශේ අ් න් ය  ශඵන  විධිඹට  භට ඔඵතුභහට කිඹන්නට 

පුළුන්.  බහඳ තුභහ වළටිඹට යු.ආර්.ශශනවිය් න භවතහ  

ඉන්නහ. නලීන් ආටිර භවතහ, Director and CEO - රධහන 

විධහඹ නිරධහරි.  භහින්ද රනහන්දු, Director - Finance. ඒ 

තුන්ශදනහශස අ් නින් තභයි අඳට ශේ සිඹලුභ ලිඹකිඹවිලි  එහ 

 ශඵන්ශන්.  

 

ගරු සුනිල් 0 වඳු්දප්න කින භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

න් ඇභ තුභනි, භශස ශදශනි අතුන්  රලසනඹ- ඔඵතුභහ 

කිේ ආහයඹට  ශේ රළබිච්්  මුළු මුදර මිලිඹන 697ේ. ඒ අතශර් 

ශේ භහභට රඵහ දී  ශඵන මුදර මිලිඹන 110ේ. එතශොට 

ඔඵතුභහ කිඹන ආහයඹට කිසිදු මුදරේ දළනට ඉතුන් ශනොීම 

ේපර්ණශඹන් විඹදේ ශරහ  ශඵන්ශන් ඒ න්පිඹල් මිලිඹන 

එසිඹ දවශඹන්ද, නළ් නේ න්පිඹල් මිලිඹන වඹසිඹ අනවත 

හිත සිඹලු මුදල්ද? 

 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ. අය රභහණඹ තභයි. න් භන්ත්රීතුභනි, ඉතුන් මුදල් ටි 

 ශඵන්ශන් භව ඵළංකු ඹටශ්  කිඹහ තභයි අඳ විලසහ 

යන්ශන්. භභ ඒ ළන ශනභ ඇසුශේ නළවළ. ශේ උ් තයඹ භට 

රළබුණහයින් ඳසු භභ්  ල්ඳනහ ශහ, ඉතුන් මුදල් ටිට 

ශභොද වුශ්ඩ කිඹහ. ඊට ඳසු භභ ඒ ළන ඇසුහභ කිේශේ, එභ 

මුදර භව ඵළංකු ඹටශ්   ශඵනහ කිඹරහයි. ඔඵතුභහ ඒ 

ේඵන්ධශඹන් ත්  විසතය ඇසුශෝ , භභ ඒ ළන වරිඹහහය 

විසතය ටි රඵහ න්නේ.  

 
ගරු සුනිල් 0 වඳු්දප්න කින භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භශස තුන්ළනි අතුන් 

රලසනඹ ශභඹයි. න් ඇභ තුභනි, ශභඹ විසතය හර්තහේ 

වළටිඹට ඉදිරිඳ්  යන්න ඔඵතුභහට පුළුන් නේ විඹ බහය 

අභහතයයඹහ වළටිඹට එඹ ඩහ්  ශවොයි. විශලේශඹන්භ ඉතුන් 

මුදරට  වුශ්ඩ ශභොේද කිඹන එ් , ශේ හයණහශේදී නුශදනු 

ශ ටයුතු ශභොනහද කිඹහ්  වන් යන්න පුළුන් නේ 

ශවොයි. ශභොද, 2018 ර්ශ දී ඳ් නු රඵන ්රීඩහ 

උශශරට අදහශ ශද්ල්ශන්, ශේ යරහ  ශඵන්ශන්.  

 
අහනශ  ් තහභ, ඒ වහ න්පිඹල් මිලිඹන අටසිඹඹ 

විතය මුදරේ විඹදේ ශරහ  ශඵනහ. ඒ ශඳොදු යහජය භ්ඩඩර 
්රීඩහ උශශර ඳ් න්න පුළුන්ද, ඵළරිද කිඹන හයණඹ ශශේ 
ශත් , ඒ විඹදේ වුණු මුදරට අදහශ යපු රිඹහලිඹ ශභොේද, 
ඒ සිදු ශ ටයුතු ශභොනහද කිඹහ -එභ ්රීඩහ උශශර ඳළළ් ීමභට 
සිදු ශ රිඹහලිඹ්  එේ- හර්තහේ ඉදිරිඳ්  යන්නඹ කිඹහ 
භහ ඔඵතුභහශන් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ ඒ ේඵන්ධ අලය ටයුතු ටි යන්නේ. ශඵොශවොභ 

සතු යි. 

 
ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොයි. 

 
ගරු භහි්දද ඹහඳහ අප්බ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அகதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

 
 

නළඟී සටිප් ඹ. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භළ තුභහ. 

 
ගරු භහි්දද ඹහඳහ අප්බ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அகதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, - 

 
ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භළ තුභහට ථහ කිතිභ වහ 

භයි්රශෂෝනඹ රඵහ ශදන්න.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු භහි්දද ඹහඳහ අප්බ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அகதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඊශ  දිනශ දී - 
 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ශඳොඩ්ඩේ ඉන්න. න් භන්ත්රීතුභහට ථහ 

කිතිභ වහ ''භයිේ'' එ රඵහ දීරහ නළවළ. න් භහින්ද ඹහඳහ 

අශේර්ධන භළ තුභහශස භයි්ර ශෂෝනඹ off ශරහ. පුටු භහන් 

ශරහද? 

 

ගරු ටී. යංජි ක ද ප්ොයිහ භවතහ 
(ரண்புறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

පුටු භහන් ශරහ. භහන්ීමභේ ඒ. 

 
ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දළන් වරි.  
 

ගරු භහි්දද ඹහඳහ අප්බ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அகதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඊශ  ශේ න් බහශේ භතු 

වුණු රලසනඹදී ශේ යජශ  ඉන්න අභහතයන්න්ශස ණන අද 

රහලඹට ඳ්  යනහ කිඹහ ළබිනට් අභහතයයශඹේ න් 

ථහනහඹතුභහට ශඳොශයොන්දු වුණහ. ඒ ශේ න තුන් ශන්ශ්ඩ 

නළවළ. ශේ යශට් ජනතහට් , ඒ හශසභ ය්  විශජ්සරිඹ 

භළ තුභහශස්  දළන ළනීභ පිණි ඒ ශවබඳ යනහ නේ ශවොයි 

කිඹහ භහ හිතනහ.  
 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් බහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහට අලය ශරහ ඒ ළන 

ඳළවළදිලි කිතිභේ යන්න පුළුන්.   

 
ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Let the Chief Government Whip reply, Sir. 

 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් ඹන්ත න්ණහ ර ඇභ තුභනි, පිබඳතුය ශදන්න.  

 
ගරු ගඹ්දත කරුණහිනරක භවතහ (ඳහර්ලිප්පත්දුර 

රිනංසකයණ වහ  නභහධය අභහතය ව ආණ්ඩු ඳක්ප්   

රධහන ංවිධහඹකුරභහ   
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க - தரரளுன்ந பொசல 

கப்பு  ற்பொம் தகுசண ஊடக அகச்சபைம் அசரங்கக் 

கட்சறறன்  பற்ககரனரசரநம்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 

Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 

Government Whip) 
න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ජනහධිඳ තුභහ ඇතුළු 

ළබිනට් ඇභ න් 47යි. යහජය ඇභ න් 20යි. නිශඹෝජය 

ඇභ න් 25යි. න් භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භන්ත්රීතුභනි, 

ඔඵතුභන්රහශස ඳළ් ශතන් ආ්ඩඩු ඳළ් ශ්  ඇභ ේ ඉල්රන 

අඹ තදුයට්  හච්ඡහ යනහ. දළනට ඉන්ශන් ශේ ංයහයි. 

 

ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ත ඉඩ  ශඵනහ. 
 

ගරු ගඹ්දත කරුණහිනරක භවතහ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ත්  ඉඩ  ශඵනහ. ශභොද, ශේ ජහ  ආ්ඩඩුේ. [ඵහධහ 

කිතිභේ] ඒ ඔඵතුභන්රහශස ්ඩඩහඹශභන් ඇහුහ නේ කිඹයි, 

ත එන්න ඉන්න අඹ ළන. [ඵහධහ කිතිභේ] වරි. ඒ ආ්ඩඩු්රභ 

යසථහට අනුකර තභයි ශශේ.  
 

නහඹ ඹෆප්පත අදහනභ: භහතප්ල් 0 දිසත්රික්කඹ   
ண்சரறவு அதரம் : ரத்கப ரட்டம் 

DANGER OF LANDSLIDES: MATALE DISTRICT 
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5. ගරු භහි්දද ඹහඳහ අප්බ්ර්ධන භවතහ (ගරු ප්යෝහිණී කුභහරි 

විප්ේය කන භව කමිඹ ප්නු   
(ரண்புறகு யறந் ரப்தர அகதர்ண - ரண்புறகு 

(றபைற) கரயறணற குரரற றகஜத்ண சரர்தரக) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena on behalf of the 

Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ආඳදහ ශභනහයණ අභහතයතුභහශන් ඇස රලසනඹ - (2):  

(අ) (i) භහතශල් දිසත්රිේශ  නහඹ ඹහේ සිදු ීම ඇ  ව 
නහඹ ඹෆශේ අදහනභට රේ ඇ  තුඹහඹන් 
වඳුනහශන  ශේද; 

 (ii) එශේ නේ, එභ තුඹහඹන් ශන් ශන් ලශඹන් 
ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) එභ තුඹහඹන්හි, 

 (i) නහඹ ඹෆශේ අදහනභට මුහුණ දී සිටින ඳවුල් 
ංයහ; 

 (ii) නහඹ ඹෆේ ශවේතුශන් අතළන් සිටින ඳවුල් 
ංයහ; 

  එේ එේ තුඹහඹ අනු  ශන් ශන් ලශඹන් 
ශර්ද ඹන්න්  එතුභහ ශභභ බහට 
දන්න්ශනහිද?  

(ඇ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

அணர்த் பகரகத்து அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) (i) ரத்கப ரட்டத்றல் ண்சரறவு ற்தட்டுள்ப 

ற்பொம் ண்சரறவு அதரத்க றர்கரக்கற 

பெள்ப கரட்டங்கள் அகடரபம் கரப் 

தட்டுள்பணர ன்தகபெம்; 

 (ii) ஆதணறல், அத்கரட்டங்கள் ணறத்ணறரக 

ரதன்தகபெம்; 

  அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) கற்தடி கரட்டங்கபறல், ண்சரறவு அதரத்க 

றர்கரக்கறபெள்ப குடும்தங்கபறன் ண்றக்கக 

ரதன்தகபெம்; 
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 (ii) ண்சரறவு கரரக இடம்ததர்ந்துள்ப 

குடும்தங்கபறன் ண்றக்கக ரதன்தகபெம்; 

எவ்தரபை கரட்டத்றன்தடி ணறத்ணறரக 

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 

asked the Minister of Disaster Management: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  whether estates in Matale District where 

landslides have occurred and which are 

landslide prone areas have been identified; 

and 

 (ii)  if so, what those estates are, separately? 

(b)  Will he also inform this House separately with 

respect to each of those estates- 

 (i)  the number of families faced with the 

danger of landslides; and 

 (ii)  the number of families displaced as a result 

of landslides? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු ගඹ්දත කරුණහිනරක භවතහ  
(ரண்புறகு கந்  கபைரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ආඳදහ ශභනහයණ 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ රලසනඹට පිබඳතුය බහගත* 

යනහ.  
 

* බහප්පතඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)   භහතශල් දිසත්රිේශ  අමන්ඟ ශෝයශඹ, උකුශර, 
රසර, ඳල්ශල්භ ව ය් ශතොට ඹන රහ ශද්ීයඹ ශල්ේ 
ශොට්ඨහර ඇ  තුඹහඹන් නහඹ ඹෆේ සිදුවූ ව අදහනේ 
හිත තුඹහඹන් ශර වඳුනහශන ඇත.  

  (ii)   එභ තුඹහඹන් ඳවත දළේශේ.    

 (ආ)  (i)   නහඹ ඹෆශේ අදහනභට මුහුණ දී සිටින ඳවුල් ංයහ එේ 
එේ තුඹහඹ අනු ඳවත දළේශේ.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ii)    

 

(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී. 

 

භහර්ග ංර්ධන යහඳෘින : උඳප්ද්ලකරු 
வீற அதறறபைத்றக் கபைத்றட்டங்கள் : ஆகனரசகர்கள்  
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362/’15 

6.  ගරු ටී. යංජි ක ද ප්ොයිහ භවතහ 
      (ரண்புறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

      (The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

උස අධයහඳන වහ භවහභහර් අභහතයතුභහශන් ඇස රලසනඹ 

- (2): 

(අ) (i) 2015 ර්ඹ තුශ භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ 
භඟින් රිඹහ් භ යනු  රළූ රධහනතභ භහර් 
ංර්ධන යහඳව  ශර්ද; 

 (ii)  එභ යහඳව  අතරින්, විශද්ීයඹ අයමුදල් ව ශද්ීයඹ 
අයමුදල්ලින් රිඹහ් භ වූ යහඳව  ශන් ශන් 
ලශඹන් ශර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?  

(ආ) (i) අදහශ යහඳව  අක්ේණඹ වහ යහඳව  
ඳළන්ේ ඳදනභ භත උඳශද්ලන්න් ඵහශන 
 ශේද; 

 (ii)  එශේ නේ, එභ උඳශද්ලන්න් ංයහ 
ශොඳභණද; 

 (iii) එභ උඳශද්ලන්න් වහ  බිඹ යුතු ව් තීඹ වහ 
අධයහඳන සුදුසුේ ශර්ද; 

 (iv)  ඔවුන් වහ ශනු රළූ භහසි ළටුඳ ව 
ශන්  දීභනහ ශන් ශන් ලශඹන් ශර්ද; 

 (v) එභ ළටුප් වහ දීභනහ ශීමභ වහ යජඹ භඟින් 
හර්ිත ළඹ යන රද මුළු මුදර ශොඳභණද; 

 ඹන්න්  එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

உர் கல்ற ற்பொம் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் 

ககட்ட றணர: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டில் வீற அதறறபைத்ற அறகர 

சகதறணரல் உள்ரட்டு ற்பொம் தபறரட்டு 

றறங்கபறன் பனம் அபல்தடுத்ப்தட்ட 

தறரண வீற அதறறபைத்றக் கபைத்றட்டங்கள் 

ரக ன்தகபெம்; 
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රහශද්ීයඹ ශල්ේ 

ශොට්ඨහඹ 
ග්රහභ නිරධහරි භ තුඹහඹ 

අමන්ඟශෝයශල් සියංව් ත  

ේභඩු නහර 

ේභඩු 

ඇශර් ත  

මීහන්් ත  ඉඟුන්් ත 

උකුශර ඇල්ඩු් ත ඇල්ඩු් ත 

ශදොටරහශොට 

රසර ඳල්ශල්භ දිවුල්සඳතන දිවුල්සඳතන තුඹහඹ 

ය් ශතොට පුංචි ශළුහන්ද 

ඵමයකිරිඇල්ර 

න්ශදනුය 

නළශඟනහිය 

න්ශදනුය ඵටහිය 

ශොඩශඳොශ 

පිටන්ද් ත ශොට 

නිශරොඹ් ත 

න්ශදනුය් ත 

න්ශදනුය් ත 

ශොඩශඳොශ් ත 

භළද් ත 

තුඹහඹ නහඹ ඹෆශේ අදහනභට මුහුණ 

දී සිටින ඳවුල් ංයහ 

ඇශර් ත 11 

මීහන්් ත 25 

ඉඟුන්් ත 02 

ඇල්ඩු් ත   

ශදොටරහශොට 

25 

තුඹහඹ 
නහඹ ඹෆශේ අදහනභට මුහුණ 

දී සිටින ඳවුල් ංයහ 

පිටන්ද් ත ශොට 70 

නිශරොඹ් ත 80 

න්ශදනුය් ත 50 

භළද් ත 23 

එතු 286 

තුඹහඹ 
නහඹඹෆභ ශවේතුශන් 

අතළන් ඳවුල් ංයහ 
පිටන්ද් ත ශොට 30 
දිවුල්සඳතන තුඹහඹ 06 

නිශරොඹ් ත 20 
න්ශදනුය් ත 27 

ශොඩශඳොශ ් ත 06 

භළද් ත තුඹහශ  ටහයතළන්න ් ත 23 

එතු 112 



ඳහර්ලිශේන්තු 

 (ii) கற்தடி கபைத்றட்டங்கபறல் தபறரட்டு றற 

ங்கள் ற்பொம் உள்ரட்டு றறங்கள் பனம் 

அபல்தடுத்ப்தட்ட கபைத்றட்டங்கள் ணறத் 

ணறக ரக ன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) குநறத் கபைத்றட்டங்ககபக் கண்கரறப்தற் 

கரக கபைத்றட்ட எப்தகடப்பு அடிப்தகடறல் 

ஆகனரசகர்கள் ஆட்கசர்க்கப்தட்டுள்பரர்கபர 

ன்தகபெம்; 

 (ii) ஆதணறல், கற்தடி ஆகனரசகர்கபறன் 

ண்றக்கக ரது ன்தகபெம்; 

 (iii) கற்தடி ஆகனரசகர்களுக்கு இபைக்க கண்டி 

தரறல்சரர் ற்பொம் கல்றத் ககககள் 

ரக ன்தகபெம்; 

 (iv) இர்களுக்குச் தசபத்ப்தடுகறன்ந ரரந்ச் 

சம்தபம் ற்பொம் கபொ தகரடுப்தணவுகள் 

ணறத்ணறக ரக ன்தகபெம்;  

 (v) கற்தடி சம்தபம் ற்பொம் தகரடுப்தணவுககபச் 

தசபத்துற்கரக அசரங்கத்றணரல் பைடரந் 

ம் தசனறடப்தட்ட தரத்த் தரகக ரது 

ன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்? 

 

asked the  Minister of Higher Education and 

Highways: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  the major  road development projects  

implemented by the Road Development 

Authority in the year 2015; and 

 (ii)  the projects implemented using local funds 

and the projects implemented using foreign 

funds out of the projects mentioned,  

separately? 

(b)  Will  he also inform this House - 

 (i)  whether consultants have been recruited  to 

monitor the  relevant  projects  on  project 

assignment basis;  

 (ii)  if so, the number of aforesaid  consultants; 

 (iii)  the professional and educational 

qualifications that the aforesaid consultants 

should possess; 

 (iv)  the monthly salary and other allowances 

paid to them, separately; and 

 (v)  the total amount of money  spent by the 

Government annually to pay the aforesaid 

salaries and allowances; 

(c)  If not, why? 

ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹට පිබඳතුය භහ 
බහගත* යනහ.  

* බහප්පතඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
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[න් ටී. යංකය්  ද ශොයිහ භවතහ] 
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විශ්රහමික  නහපතඳිනයප්ඹකු  හිමි නිර නිහඹ : 

විසතය 
ஏய்வுததற்ந சணரறதறக்கரண உத்றகரகபூர் 

இல்னம் : றதம் 
OFFICIAL RESIDENCE ENTITLEMENT OF A RETIRED 

PRESIDENT: DETAILS  
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7.  ගරු එස. සී. මුුරකුභහයණ භවතහ (ගරු උදඹ රබහ ක 

ගපතභ්දිළර භවතහ ප්නු   
    (ரண்புறகு ஸ்.சல. பத்துகுர - ரண்புறகு உ 

தறதரத் கம்ன்தறன சரர்தரக) 

     (The Hon. S.C. Mutukumarana on behalf of the Hon. Udaya 

Prabhath Gammanpila) 

යහජය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ අභහතයතුභහශන් ඇස 

රලසනඹ - (1): 

(අ)  (i) ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළ තුභහ, ්න්ද්රිහ කුභහයතුං 
භළ නිඹ ව භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහ 
ජනහධිඳ  ධූයශඹන් විශ්රහභ රළූ දින ව ඔවුන්ට 
විශ්රහමි ජනහධිඳ යශඹකුට හිමි නිර නිහ රඵහ 
දුන් දින ශන් ශන් ලශඹන් ශර්ද; 

 (ii) ආර්.ශරේභදහ භළ තුභහ මිඹ ගිඹ දිනඹ ව 
එතුභහශස ආර්ඹහට විශ්රහමි ජනහධිඳ යශඹකුට 
හිමි නිර නි රඵහ දුන් දිනඹ ශර්ද; 

 (iii) භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහට ඳභණේ නිර නිේ 
රඵහ දීභ අහභහනය ශර රභහද ීම ඇ  ඵ 
පිබඳන්ශන්ද; 

 (iv) එශේ නිර නිේ රඵහ දීභ අහභහනය ශර රභහද 
ීමභට ශවේතු ශර්ද;  

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

ததரது றபைரக ற்பொம் பகரகத்து அகச்சகக் 

ககட்ட றணர: 

(அ) (i) கஜ.ஆர். ஜர்ண அர்கள், சந்றரறக்கர குர 

துங்க அர்கள் ற்பொம் யறந் ரஜதக்ஷ 

அர்கள் சணரறதற தறறபௌபைந்து ஏய்வு 

ததற்ந றகறகளும் இர்களுக்கு ஏய்வு ததற்ந 

சணரறதறதரபைபைக்குரற உத்றகரகபூர் 

இல்னம் ங்கப்தட்ட றகறகளும் தவ்கநரக 

ரக ன்தகபெம்; 

 (ii) ஆர். தறகரம அர்கள் உறரறந் றகற 

ற்பொம் இபைகட தரரறரபைக்கு ஏய்வுததற்ந 

சணரறதற எபைபைக்குரற உத்றகரகபூர் 

இல்னம் ங்கப்தட்ட றகற ரக ன்த 

கபெம்; 

 (iii) யறந் ரஜதக்  அர்களுக்கு ரத்றம் 

உத்றகரகபூர் இல்னம் ங்குறல் றர 

றன்நற ரகற்தட்டுள்பதன்தக அர் 

ற்பொக்தகரள்கறன்நரர ன்தகபெம்; 

 (iv) அவ்ரபொ உத்றகரகபூர் இல்னம் ங்கு 

றல் அசரரரண பகநறல் ரகற் 

தடுற்கரண கரங்கள் ரக ன்தகபெம்; 

 அர்  இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்கநல், ன்? 

asked the Minister of Public Administration and 

Management: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  separately the dates of retirement from 

Presidency of the Hon. J. R. Jayewardene, 

the Hon. (Mrs.) Chandrika Bandaranaike 

Kumaratunga and the Hon. Mahinda 

Rajapaksa and the dates on which they were 

provided with the official residences 

entitled to a retired president; 

 (ii)  the date on which the Hon. R. Premadasa 

demised and the date on which his spouse 

was provided with the official residence 

entitled to a retired President; 

 (iii)  whether it is admitted that providing an 

official residence to the Hon. Mahinda 

Rajapaksa alone has got delayed 

inordinately; and 

 (iv)  the reasons for the inordinate delay in so 

providing an official residence? 

(b)  If not, why? 
 
ගරු ආර්.එපත. යංජි ක භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ (යහ ය 

ඳරිඳහරන වහ කශභනහකයණ අභහතයුරභහ  
(ரண்புறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர - ததரது 

றர்ரக ற்பொம் பகரகத்து அகச்சர்) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 

Public Administration and Management) 
න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, එභ රලසනඹට පිබඳතුය භහ 

බහගත* යනහ. 
 

* බහප්පතඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)   යහජය ඳරිඳහරන වහ ශභනහයණ අභහතයහංලඹට අඹ්  
ඵංරහ නිහ අතරින් හිටපු ජනහධිඳ  ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන 
භළ තුභහ ව හිටපු ජනහධිඳ නි ්න්ද්රිහ කුභහයතුං 
භළ නිඹ ශත නිහ ශන් කිතිභ සිදුීම ශනොභළත. එශේ 
නමු්  හිටපු ජනහධිඳ  භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහශස 
ඳරිවයණඹ වහ ශභභ අභහතයහංලඹට අඹ්  ශොශම 07, 
විශජ්යහභ භහත, අං ී-106 දයන ඵංරහ නි ශන් ය 
ඇත.  

 (ii)   1993 භළයි භ 17න දිනළ  ජනහධිඳ  ශල්ේ 
හර්ඹහරශඹන් ශභභ අභහතයහංලඹ ශත ශඹොමු යන රද 
උඳශදස භත හිටපු ජනහධිඳ  ආර්. ශරේභදහ භළ තුභහශස 
ආර්ඹහ න ශවේභහ  ශරේභදහ භළ නිඹ ශත එට නිහ 
වහ ඉදිකිතිේ අභහතයහංලඹ ශත ශන් ය   ූ ශභභ 
අභහතයහංලඹට අඹ්  ශොශම 07, සටළන්ශභෝ ්රන්ට්හි 
පිහිටි ී21 ඵංරහ නි 1993-06-26 දින සිට ශන් ය 
ඇත.  

  1993-06-26 දින සිට 2007-01.26 දේහ ශවේභහ ශරේභදහ 
භළ නිඹ ී21 ඵංරහ නිශහි ඳදිංචි සිට ඇ  අතය, ඉන් 
අනතුන් එනේ, 2007-01.26 දින සිට ශේ දේහ ශභභ 
අභහතයහංලඹට අඹ්  ශොශම 07, ශග්රරි භහශ්  පිහිටි සී 
80 නි ශත එතුමිඹශස ඳදිංචිඹ වහ ශන් ය ඇත. 

 (iii)  නළත. 

 (iv)   නළත. 

   2015-08.26 දිනළ  ජනහධිඳ  ශල්ේ හර්ඹහරශඹන් 
ශභභ අභහතයහංලඹ ශත ශඹොමු යන රද උඳශදස භත, 
ශභභ අභහතයහංලඹට අඹ්  ශොශම 07, විශජ්යහභ භහත, ී-
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ඳහර්ලිශේන්තු 

106 දයන ඵංරහ නි 2015-08-28 දින සිට හිටපු 
ජනහධිඳ  භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහශස ඳදිංචිඹ වහ 
ශන් ය ඇත. 

(ආ)  අදහශ ශනොශේ.  

 
අ ක අඩංගුප්ේ සටින ත්රිවිධ වමුදහ ව ප්ඳොලිස 

නිරධහරි්ද: විසතය 
ககதுதசய்ப்தட்ட பப்தகட ற்பொம் ததரபௌஸ் 

கசக ஆபறறணர்: றதம் 
MEMBERS OF TRI FORCES AND POLICE IN CUSTODY: 

DETAILS  

426/’16 

11.ගරු ටී. යංජි ක ද ප්ොයිහ භවතහ (ගරු උදඹ රබහ ක 
ගපතභ්දිළර භවතහ ප්නු   
(ரண்புறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர - ரண்புறகு உ தறதரத் 

கம்ன்தறன சரர்தரக) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa on behalf of the Hon. Udaya 

Prabhath Gammanpila) 

නී ඹ වහ හභඹ ව දේිතණ ංර්ධන අභහතයතුභහශන් ඇස 

රලසනඹ - (1): 

 (අ)  (i) 2016 ජනහරි 14 දින නවිට ්රසතහදඹ 
ළශළේීමශේ ඳනත ඹටශ්  අ් අඩංගුට ශන 
සිටින යුද, නහවි, ගුන් වමුදහ ව ශඳොලිස 
ශේඹට අඹ්  හභහකයයින් ංයහ ශන් ශන් 
ලශඹන් ශර්ද; 

 (ii) 2016 ජනහරි 14 දින නවිට ්රසතහදඹ 
ළශළේීමශේ ඳනත ශනොන ශන්  නී  ඹටශ්  
අ් අඩංගුට ශන සිටින යුද, නහවි, ගුන් වමුදහ 
ව ශඳොලිස ශේඹට අඹ්  හභහකයයින් ංයහ 
ශන් ශන් ලශඹන් ශර්ද; 

 (iii) ඉවත (i) ඹටශ්  අ් අඩංගුට ශන සිටින අඹශස 
නේ ශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ආ) (i) රගී්  එේනළලිශොඩ නභළ  පුද්රශඹකුශස 
අතුන්දවන්ීමභට ේඵන්ධ ඵට ශ්ෝදනහ යමින් 
අ් අඩංගුට ශන සිටින යුද වමුදහ 
හභහකයයින්ට ශඳොලීසිඹ විසින් ස යන රද 
අතය න්ණු අඩංගු රහලරට අ් න් තඵන 
ශභන් ශඳොලිස නිරධහරින් පිරිේ ඵර යන ඵට 
වූ ඳළමිණිලි අධියණඹට ව ශඳොලිසඳ ට 
ඉදිරිඳ්  ය  ශඵන ඵ දන්ශන්ද; 

 (ii) එශේ අතය රහලඹන්ට අ් න් තඵන ශභන් 
ඵර ශ ඵට ශ්ෝදනහ රළූ ශඳොලිස නිරධහරින් 
ේඵන්ධශඹන් ශඳොලීසිඹ විභර්ලනඹේ අයමහ 
 ශේද; 

 (iii) එකී විභර්ලනශ  ර ඹ ශර්ද; 

 ඹන්න්  එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

 சட்டபம் எளங்கும் ற்பொம் தற்கு அதறறபைத்ற 

அகச்சகக் ககட்ட றணர: 

(அ) (i) 2016 சணரற 14ஆம் றகறபறல் தங்கர 

டுப்புச் சட்டத்றன் கலழ் ககதுதசய்ப்தட்டுள்ப 

கப்தகட, கடற்தகட, றரணப்தகட ற்பொம் 

ததரபௌஸ் கசககச் கசர்ந் ஆபறறணர் 

கபறன் ண்றக்கக தவ்கநரக ரது; 

 (ii) 2016 சணரற 14ஆம் றகறபறல் தங்கர 

டுப்புச் சட்டம் அல்னர கண சட்டங்கபறன்  

கலழ் ககதுதசய்ப்தட்டுள்ப கப்தகட, 

கடற்தகட, றரணப்தகட ற்பொம் ததரபௌஸ் 

கசககச் கசர்ந் ஆபறறணர்கபறன் 

ண்றக்கக தவ்கநரக ரது; 

 (iii) ககன (i)இன் கலழ் ககது தசய்ப்தட்டுள்பர் 

கபறன் ததர்கள் ரக; 

 ன்தக அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) தறகலத் க்தணபௌதகரட நம் ஆதபரபைர் 

கரரற்கதரணகபெடன் 

தரடர்புகடர்கதபண குற்நம் சரட்டப்தட்டு, 

ககதுதசய்ப்தட்டுள்ப இரணு ஆபற 

றணர்களுக்கு, ததரபௌமரரறணரல் ரரறக்கப் 

தட்ட கதரபௌரண றடங்கள் உள்படக்கற 

கூற்பொகபறல் ககதரப்தறடுரபொ, சறன ததரபௌஸ் 

உத்றகரகத்ர்கள் தனந்ப்தடுத்துரக, 

லறன்நத்துக்கும் ததரபௌஸ் ரஅறதபைக்கும் 

பகநப்தரடுகள் பன்கக்கப்தட்டுள்பகக 

அர் அநறரர; 

 (ii) அவ்ரபொ கதரபௌரண கூற்பொக்கபறல் 

ககதரப்தறடுரபொ தனந்ப்தடுத்றரக 

குற்நம் சரட்டப்தட்டுள்ப ததரபௌஸ் 

உத்றகரகத்ர்கள் தரடர்தறல் ததரபௌசரர் 

புனணரய்வுககப ஆம்தறத்துள்பணர; 

 (iii) கற் குநறப்தறட்ட புனணரய்வுகபறன் பன்கணற்நம் 

ரது; 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்கநல், ன்?  
 

asked the Minister of Law and Order and Southern 

Development: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  separately the number of members of the 

army, the navy, the air force and the police 

service who are in custody as at 14 January 

2016 under the Prevention of Terrorism 

Act; 

 (ii)  separately the number of members of the 

army, the navy, the air force and the police 

service who are in custody as at 14 January 

2016 under laws other than the Prevention 

of Terrorism Act; and 

 (iii)   the names of the persons in custody under 

(i) above? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  whether he is aware of the fact that 

complaints have been submitted to the 

courts and the Inspector General of Police 

to the effect that the members of the army 

who were taken into custody alleging that 

they are connected to the disappearance of 

a person called Prageeth Ekneligoda are 

being pressurized by a group of policemen 

to sign statements containing falsehoods 

prepared by the police; 
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 (ii)  whether a police inquiry has been launched 

regarding the police officers who have been 

accused of pressurizing the above 

mentioned persons to sign false statements; 

and 

 (iii)  of the progress of the aforesaid inquiry? 

(c)  If not, why? 
   

ගරු හගර ය කනහඹක භවතහ (නීිනඹ වහ හභඹ ව දක්ෂිණ 

ංර්ධන අභහතයුරභහ  
(ரண்புறகு சரகன த்ரக்க - சட்டபம் எளங்கும் ற்பொம் 

தற்கு அதறறபைத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 

and Southern Development) 
න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ එභ රලසනඹට පිබඳතුය 

බහගත* යනහ. 
 

* බහප්පතඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) යුද වමුදහ නිරධහරින්  - 07 

  නහවි වමුදහ නිරධහරින් - 03 

  ගුන් වමුදහ නිරධහරින්  - නැත. 

  ශඳොලිස නිරධහරින්  - නැත. 

 (ii) යුද වමුදහ නිරධහරින්  - 04 

  නහවි වමුදහ නිරධහරින්  - නැත. 

  ගුන් වමුදහ නිරධහරින්  - නැත. 

  ශඳොලිස නිරධහරින්  - 04 

 (iii) ශභශතේ ශේ ේඵන්ධශඹන් ඳ් නහ නී භඹ රිඹහභහර් 
අන් ය ශනොභළ  ඵළවින් එභ නිරධහරින්ශස නේ 
බහත කිතිභ දහ්හයහ් භ ශනොශේ. 

(ආ) (i) නළත. එන් ඳළමිණිල්රේ ශභශතේ ශඳොලිස 
ශදඳහර්තශේන්තු ශත රළ  ීශනොභළත. 

 (ii) ඳළන ශනොනඟී. 

 (iii) ඳළන ශනොනඟී. 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශඵොශවොභ සතු යි.  

රධහන ටයුතු ආයේබශ දී ශඹෝජනහ, ඳහර්ලිශේන්තුශේ 

බහනහඹතුභහ. 

 
ගරු දිප්්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ්  දන්නහ, 

බහනහඹතුභහ්  දන්නහ, ආ්ඩඩු ඳේශ  රධහන 

ංවිධහඹතුභහ්  දන්නහ, ශේ මුළු ඳහර්ලිශේන්තුභ්  දන්නහ, 

ඒහඵද්ධ විඳේශ  භන්ත්රී ්ඩඩහඹභට  ශඵන ළටලු විඳීභ 

වහ න ඹේ ඹේ තීයණ කිහිඳඹේ ේඵන්ධශඹන් න් 

ථහනහඹතුභහ, ථහනහඹ පුටුශේ ඉශන රහලඹේ ශ 

ඵ. එහිදී වන් වුණහ, ශඳොදු යහඳහය පිබඳඵ හය බහ ව 

යජශ  ගිණුේ පිබඳඵ හය බහ වහ අපි නේ යන 

භන්ත්රීන් ශදශදශනේ අ ශර් ඳ්  යන ඵ. එභ රහලඹ 

යරහ දළන්   ණනහේ ත ශරහ  ශඵනහ. ඳසු ගිඹ ද 

න් ථහනහඹතුභහ ඳේ නහඹ රැසීමශේදී්  කිේහ, "දළන් ඒ 

වරි. භභ ඒ රහල යනහ" කිඹරහ. අපි ඊශඹ්  ඵරහ ශන 

සිටිඹහ, අද්  ඵරහ ශන සිටිඹහ. නමු්  කිඹන්න නහටුයි, 

ඒහඵද්ධ විඳේශඹන් ශඹෝජනහ ශ න් භහින්දහනන්ද 

අලු් භශස ව න් රන්න යණතුං භන්ත්රීතුභන්රහ ශදශදනහ 

එභ හය බහ ශද වහ ඳ්  යන ඵට න රහලඹ තභ්  

මරහනශඹන් රහල ශශේ නළවළ.  

 
ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් භන්ත්රීතුභනි, භභ න් ථහනහඹතුභහ භඟ හච්ඡහ 

යරහ එතුභහශස එඟතහ  ශඵනහ නේ අද ද ඇතුශත ස 

බහ ශ  ශවෝ ඒ ේඵන්ධශඹන් රහල යන්නේ. කී ශදශනේ 

ළඩි ශනහද, ඒ නේ ශභොනහද කිඹන එ පිබඳඵ භට ශේ 

අසථහශේදී අශඵෝධඹේ නළවළ. ඒ ළන භභ එතුභහ භඟ 

හච්ඡහ යරහ, අද ද ඇතුශත භන්ත්රීයශඹේ වළටිඹට 

ශඳෞද්ලි ශවෝ ඔඵතුභහ දළනු්  යන්නේ.   

 
ගරු දිප්්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

We submitted the names three weeks ago. 

 
ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, විඳේඹ ඉදිරිඳ්  යන 

නේ සිඹල්රභ වුණ්  පිබඳන්න අපි සදහනේ. ඇ් ත ලශඹන්භ 

ශේ Sectoral Oversight Committees - 

 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නළවළ. ශේ Sectoral Oversight Committees ශනොශයි.  

 
ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sectoral Oversight Committeesර වුණ්  ආ්ඩඩුට 

 ශඵන හභහකය ංයහ වතයි. විඳේඹට - අශනකු්  

ඳේරට- දවඹේ දීරහ  ශඵනහ. [ඵහධහ කිතිභේ] දිශන්ස 

ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි, භභ ඔඵතුභහට කිඹන්ශන් අශප් අයමුණ 

ශභොේද කිඹන එයි. අශප් අයමුණ න්ශන් පුළුන් තයේ 

විඳේශ  භන්ත්රීන් ශේ Committeesරට ඇතුශ්  කිතිභයි. 

2002 ශර්දී යනිල් වි්රභසිංව භළ තුභහ අභළ  ලශඹන් සිටි 

හරශ  ශජඹයහජ් රනහන්දුපුල්ශල් භළ තුභහ COPE එශේ බහඳ  

ලශඹන් ඳ්  ශ ඵ ඔඵතුභහ්  දන්නහ. ඔඵතුභහට භත ඇ  

ශන්. 2002 ශර්දී එේ්  ජහ  ඳේ ආ්ඩඩු හරශ  

ශජඹයහජ් රනහන්දුපුල්ශල් භළ තුභහ COPE එශේ බහඳ  

ලශඹන් ඳ්  ශහ. එේ්  ජහ  ඳේශ  ර ඳ්  ඹ ආ්ඩඩු 

ඳේඹට ඩහ විඳේශ  භන්ත්රීන් හය බහර ඉන්න ඕනෆ 

කිඹන එයි.   

 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් රේසභන් කිරිඇල්ර භළ තුභනි, ඔඵතුභහ කිඹන හයණඹ 

ඳළවළදිලියි. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු දිප්්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ළඩි පුය ඉන්ශන් ආ්ඩඩුශේ අඹ. 

 
ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නේ ටි දුන්නු වි- 

 
ගරු දිප්්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றகணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නේ දීරහ  ශඵන්ශන්   තුනට ශඳය. 
 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් දිශන්ස ගුණර්ධන භළ තුභහ කිඹන එ ඳළවළදිලියි. 

නිභල් සිරිඳහර භළ තුභහ තභයි එේ්  ජනතහ නිදවස න්ධහනශ  

්ඩඩහඹේ නහඹඹහ. ඔඵතුභහශස ඒ නේ ටි නිභල් සිරිඳහර 

භළ තුභහ විසින් න් ථහනහඹතුභහට ඉදිරිඳ්  ශ වි එඹ 

රහලඹට ඳ්  කිතිශේ වළකිඹහේ  ශඵනහ. අද එතුභහ විශද්ලත 

ශරහ  ශඵනහ. ඹේ කිසි විධිඹට එතුභහ භඟ භට ක හ ය 

න්න පුළුන්භේ රළබුශණෝ  අපි ඒ රලසනඹ විරහ අද ද 

ඇතුශත ඔඵතුභහට විඳුභේ ශදන්න ඵරහශඳොශයෝ තු ශනහ.   

රධහන ටයුතු ආයේබශ දී ශඹෝජනහ පිබඳඵ දළනුේදීභ.  න් 

රේසභන් කිරිඇල්ර භළ තුභහ. ශඹෝජනහ අං 1.  

 
ඳහර්ලිප්පත්දුරප්ේ රැසවීපත 

தரரளுன்ந அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

I 
ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  
 

"That notwithstanding  the provisions of the motion agreed to by 

Parliament on 08.03.2016, the hours of sitting this day shall be 
10.30 a.m. to 7.30 p.m.. At 1.30 p.m.  Standing Order No. 7(5) of 

the Parliament shall operate. At 7.30 p.m. Mr. Speaker shall  

adjourn the Parliament without question put." 
 

රලසනඹ විභන රදි්ද,  බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

II 
 

ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර  භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  
 

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 p.m. 

on Tuesday,  03rd May, 2016." 
 

රලසනඹ විභන රදි්ද,  බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ප්ඳෞද්ගලික භ්දත්රී්දප්ප ඳන ක ප්කටුපතඳ ක 
ணற உபொப்தறணர் சட்டபனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

අල් 0  මිඹහුරල් 0 ප්ගෞශිඹහ (ංසථහගත ිරරීප්පත  

ඳන ක ප්කටුපතඳත 
அல் ஜரறரத்துல் கவ்ஸிய்ர (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டபனம் 
AL-JAMIATHUL GHAWSIYYAH (INCORPORATION) BILL 

 

ගරු ප්ක්. කහදර් භසතහ්ද භවතහ 
(ரண்புறகு கர. கரர் ஸ்ரன்) 

(The Hon. K. Kader Masthan) 
தகப தறறச் சதரரகர் அர்ககப, தறன்பைம் 

தறககக ரன் சர்ப்தறக்கறன்கநன்:  

  
"அல் ஜரறரத்துல் கவ்ஸிய்ர (கூட்டிகத்ல்) நம் சட்டபனம் 

தகரண்டு அநற ங்கப்தடுரக"  

 
ගරු ්දදි ක භයසංව භවතහ  
(ரண்புறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
 

විස්ද සථිය කයන රමේ. 
ஆகரறத்ரர். 

Seconded. 
 

රලසනඹ විභන රදි්ද බහ පතභත විඹ. 
ඳන ක ප්කටුපතඳත ඊ  අනුකූර ඳශමුන ය ිරඹන රදි්ද,  එඹ 

මුරණඹ ිරරීභ  නිප්ඹෝග කයන රමේ.  
හර්තහ ිරරීභ වහ 47(5  න සථහය නිප්ඹෝගඹ ඹ ප් ක ඳන ක 

ප්කටුපතඳත තළඳළල් 0,  තළඳළල් 0 ප්ේහ වහ මුසලිපත ආගමික ක යුුර  
අභහතයුරභහ ප්ත ඳයන රමේ. 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டபனம் பன்பகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி தரல், தரல் 

கசககள் ற்பொம் பஸ்பௌம் ச அபல்கள் அகச்சபைக்கு 

அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs for report. 

 

ක්රීඩහර ප්ඹමේප්පත මේ උ කප් ක ක රය 

ගළනීභ  එප්යහි පතමුින ඳනත : නිප්ඹෝග 
றகபரட்டுக்கபறல் ஈடுதடும்கதரது ஊக்க 

பைந்து தன்தடுத்துற்கு றரண 

இக்கப்தரட்டுச் சட்டம்: கட்டகபகள் 
CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT ACT: 

REGULATIONS 

 
[ප.බහ. 11.06] 

 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ (ක්රීඩහ අභහතයුරභහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக - றகபரட்டுத்துகந 

அகச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් 

ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  යනහ: 

1233 1234 
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"්රීඩහර ශඹදීශේ දී උ් ශ් ජ රය ළනීභට එශයහි ේමු  ඳනත 

ඹටශ්  නිශඹෝ,- 2013 අං 33 දයන ්රීඩහර ශඹදීශේ දී උ් ශ් ජ 

රය ළනීභට එශයහි ේමු  ඳනශ්  3 න් ඹ භඟ කිඹවිඹ යුතු 34 

න් ඹ ඹ ටශ්  ්රීඩහ අභහතයයඹහ විසින් හදන රදු, 2016 ජනහරි 18 

දිනළ  අං 1950/1 දයන අ  විශලේ ළට් ඳ්රශ  ඳශ යනු  රළඵ, 

2016.03.09 දින ඉදිරිඳ්  යන රද නිශඹෝ අනුභත ශ යුතු ඹ.  

(අභහතය භ්ඩඩරශ  අනුභ ඹ දන්හ  ශේ.)" 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, විහදඹ ආයේබ කිතිභට 

අලය ටයුතු සිදු යන ශර ඉල්රහ සිටිනහ. විහදඹ 

අහනශ  භභ පිබඳතුන් රඵහ ශදන්නේ. 
 
රලසනඹ බහිමමුඛ් කයන රමේ. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
[ප.බහ. 11.07] 

 

ගරු ච්දදිභ ගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ්රීඩහර ශඹදීශේදී 

උ් ශ් ජ රය ළනීභට එශයහි ේමු  ඳනත ඹටශ්  නිශඹෝ 

පිබඳඵ අදවස දේන්නට ඉඩ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට සතු යි.  

ශරෝ තවනේ උ් ශ් ජ පිබඳඵ වූ නී  ංග්රවඹ 2016 

අන්තර් ජහ  රමිතීන්රට අනු අසථහනුකර ශොටස 

වතයට ර්ගීයණඹ ශනහ. ශේ ශොටස වතය ශභශේයි. එහි 

ඳශමු ශොට ඹටශ් , සිඹලු අසථහන්රදී තවනේ රය වහ 

්රභ තයරදී වහ ඉන් පිටතදී S1 - S6 දේහ ඳන් ර රයඹන් 

වහ M1 - M3 දේහ ්රභ වළය අශනකු්  සිඹලුභ තවනේ රයඹන් 

"විශලේිතත රයඹන්" ශර ළරශනහ. අං ශද ඹටශ් , 

තවනේ ්රභ  ශඵනහ. ඒ ඹටශ් , න්ධිය වහ න්ධිය ංකට 

වළසියීමභ, යහඹනි වහ ශබෞ  වළසියීමභ, ජහන උද්දීඳන 

හය ලශඹන් නේ ශශයනහ. අං තුන ඹටශ් , තය තුශදී 

තවනේ යන රද රයඹන් වහ ්රභ ලශඹන් උ් ශ් ජ -

Cannabinoids- භහද -Glucocorticoids-  ශඵනහ. ඒ හ ශසභ 

විශලේිතත ්රභරදී තවනේ යනු රළූ රය ලශඹන් භදයහය, 

ීටහ ේශරොර්ස වන් ශනහ.  

ඇ් තටභ ශභභ ත් ් ඹ ඹටශ්  2013දී තභයි හිටපු ්රීඩහ 

ඇභ තුභහ ශභභ එඟතහරට ආශේ. එශේ එඟ් ඹ ඳශ 

ශහට ඳසශේ ළට් ඳ්රඹ නිකු්  වුශ්ඩ 2013 ළප්තළේඵර් 

භහශ  09ළනි දින. ශභහිදී ශ්රී රංහ මලි ලශඹන් තවනේ 

උ් ශ් ජ ේඵන්ධශඹන් එඟතහ ඳශ ශශේ 2011 ශඳඵයහරි 

භහශ  24ළනිදහ. මලිභ ශේ තවනේ උ් ශ් ජ ේඵන්ධ 

ේමු ඹ ඇ  වුශ්ඩ 1999 උන්ගුශේ ඳළළ  ්රීඩහ ඇභ න්න්ශස 

මුළුශේදී ඇ  වුණු එඟතහේ භතයි. ඒ ේඵන්ධශඹන් 

යුශනසශෝ ංවිධහනඹ 2005 ඔේශතෝඵර් 19ළනි දිනයි, ශභභ 

න්ණ ේඵන්ධශඹන් එඟතහ ඉදිරිඳ්  ශශේ. 2007 ශඳඵයහරි 

01ළනිදහ තභයි ශභභ එඟතහ ඵරහ් භ වුශ්ඩ. අද න විට 

යටල් 170ේ ශේ ේමු ඹට ේඵන්ධ ශරහ  ශඵනහ. ශභභ 

ේමු ඹ ඇ  වුශ්ඩ නළ් නේ අද න විට ්රීඩහ හශසභ 

්රීඩඹන්ශස අනහතඹ ේඵන්ධශඹන් දළඩි අදහනේ හිත 

ත් ් ඹේ ඇ  ශන්න ඉඩ  බුණහ. ශේ අනු ්රීඩශඹේ 

තවනේ උ් ශ් ජ රයඹන් ළනීභ, ළඳයීභ, ශඳශමීමභ, 

න්තශ  තඵහ ළනීභ, විකිණීභ, රහවනඹ, ශඵදහ වළතිභ ආදී 

සිඹලුභ ශද්ල් ළයදි ඵට ඳ්  ශනහ. ශභහිදී අවුන්දු ශද සිය 

දඬුභේ ව න්පිඹල් රේ ඳව - දවඹ අතය දඩ මුදරට ඹට්  

ශනහ. ශේ තභයි ජහතයන්තය ්රීඩහශේ දී තවනේ උ් ශ් ජ 

බහවිතඹ ේඵන්ධශඹන් ත් ් ඹ.  

අද අශප් යශට් ත් ් ඹ මීට ඩහ ශනස. ඇ් තටභ                            
ශ්රී රංහශේ තවනේ උ් ශ් ජ පිබඳඵ රලසනඹ ඳළ් ත  ශඵද්දී 
්රීඩහශේ බි ළටීභේ අපි ඳළවළදිලිභ දකිනහ. ඒට ශවේතු හධ 
යහශිඹේ  ශඵනහ. 2005 ර්ශඹන් ඳසශේ ්රීඩහට ශද්ලඳහරන 
ඵරඳෆේ ඇ  වුණහ. ඒ හශසභ ජහ  ්රීඩහ ලශඹන් ඳළළ  අ්  
ඳන්දු ්රීඩහ ශනුට යර් ්රීඩහ ජහ  ්රීඩහ ලශඹන් නේ 
යන්න ඒ හරශ  හිටපු ඵරධහරින් උ් හව ශහ. ඳසු හලීන 
ජහතයන්තය තයරට වබහගි වූ  ශ්රී රංහ යර් ්ඩඩහඹශේ 
නහඹඹකු න තහ සඩීන් හශස අඹ කහතනඹ වුණහ. ඒ හශසභ 
යශට් නහඹඹන්ශස පු්රඹන් යර් ්රීඩහශේ නහඹඹන් ඵට ඳ්  
වුණහ. ශේ හශස ඵයඳතශ ශනසේ විලහර රභහණඹේ සිද්ධ 
වුණහ.  

අද ශඵොශවෝ ශදනකු ්රීඩහ විඹ තුශ ථහ යන්ශන් ඳවසුේ 
ේඵන්ධශඹනුයි. වළඵළයි, අපි ශවොටභ ශ් න්ේ න්න ඕනෆ 
හයණඹේ  ශඵනහ. අද න ශොට ඳහල් දන්න්ශන් 
්රීඩහට ශඹොමු න්ශන් සිඹඹට 5ේ විතයයි. ඒ නිහ ර ඳ්  ඹේ 
ලශඹන් ශේ ශනස ශන්න ඕනෆ.  ්රීඩහට ශඹොමු ීමභ සිඹඹට 
5ට සීභහ ශන්න එ ශවේතුේ තභයි අද යශට් ඳ න 
අධයහඳනඹ. අධයහඳනඹ තුශ දළඩි තයහරි් ඹේ  ශඵනහ. 
සිඹලුභ ශදභහපිඹන් උ් හව යන්ශන් තභන්ශස දන්හ විලස 
විදයහරඹට ඹන්නයි. දන්නු්  ඵරන්ශන් විලස විදයහරඹට 
ඹන්නයි. ඒ නිහ ්රීඩහ ඳළ් තකින්  ඹරහ අද ටියුන් ඳන්  ව  
ඳහල් අධයහඳනඹ පිටුඳ විතයේ දුනහ. විලස විදයහරරට 
දන්න් ඇතුශ්  ය ළනීශේ රභහණඹ ළඩි කිතිභද ශභඹට ඵරඳහ 
 ශඵනහ.  

අද  න ශොට ශියඹන්ශන් සිඹඹට 95ේ ්රීඩහ ශනොයන, 
ශෞය ේඳන්න ශනොන දන්න් ඵට ඳ්  ශරහ  ශඵනහ. 
වළඵළයි, 2013දී හිටපු ්රීඩහ ඇභ යඹහ ඳළවළදිලි රහල ය 
 බුණහ, ්රීඩහට දන්න් ශඹොමු කිතිශේ ර ඳ්  ඹ තුබඳන් 
විලසවිදයහරරට හශසභ රැකිඹහරට ඵහ ළනීශේදී ්රීඩහ 
අංලශඹන් රකුණු 10ේ එේ යනහ කිඹරහ. වළඵළයි ඒ 
රිඹහ් භ වුණහ නේ ශේ ත් ් ඹ මීට ළඩිඹ ශනස ශන්න 
 බුණහ. නමු් , එඹ රිඹහ් භ ශනොීමභ ළන අපි නහටු 
ශනහ.  

අපි  ්රීඩහ ළන ථහ කිතිශේදී  2010 ආසිඹහනු ්රීඩහ තයඹ 
ළන්  ථහ යන්න ඕනෆ. ආසිඹහනු ්රීඩහ තයර ඳයහජඹ 
පිබඳඵ ශොමින් බහ හර්තහට අනු, ජහතයන්තය තය වහ 
පුහුණු ීමේරට ්රීඩහ පිටි ව ්රීඩහහයර සුදුසු ඳවසුේ  බුශ්ඩ 
නළවළ; රභහණ්  පුහුණුන්න් හිටිශ  නළවළ; පුහුණුන්න්ශස 
දළනුභ ඹහ් හලීන ශරහ  බුශ්ඩ නළවළ. ඳසු ගිඹ හරශ  ්රීඩහ 
ංර්ධනඹ වහ ශශේ ශොන්්රහ්  රඵහ දීරහ ්රීඩහහයර  
ඳවසුේ වළදීභ විතයයි. වළඵළයි, එතළනින් එවහට ඹභේ සිද්ධ වුණහ 
කිඹරහ කිඹන්න අභහන්යි.  

විශලේශඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ, නහරපිටිඹ ජඹ ර 
්රීඩහංනඹ ළන. ශේ ්රීඩහංනඹ ශඵොශවොභ රසනට වදරහ 
 ශඵනහ. වළඵළයි,   ශඵන ශරොකුභ ළටලුභ තභයි ශේශේ ්රීඩහ 
තයඹේ ඳ් න්න අඹ යන මුදර.  ඒ අඹ යන මුදර්  එේ 
අද ්රීඩහ තය ඳ් න්ශන් නළ  ත් ් ඹේ ඇ  ශරහ 
 ශඵනහ. ඒ විතයේ ශනොශයි. ඳසු ගිඹ හරශ  දේ 
පුහුණුන්න්ට තළනේ ශනොරළීභ තුශ  ඒ අඹ ශේ ේශේ්රශඹන් 
ඉ්  ශරහ  ශඵනහ. ඒහට ශද්ලඳහරන ශවේතන් ඵරඳහරහ 
 ශඵනහ. 

 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 

නළඟී සටිප් ඹ. 
ளந்ரர். 

rose. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු ච්දදිභ ගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශස ශරහශේදී ථහ යන්න. 

්රීඩයින්ශස ඳළ් ශතන් ඵළලු්  එශවභයි. ජහතයන්තය 

ණශ  ්රීඩඹන් ්රීඩහශන් මු න්නහ ත් ් ඹේ අද ඇ  

ශරහ  ශඵනහ. අද ඳහර්ලිශේන්තුශේ අර් සන යණතුං භළ තුභහ 

ඉන්නහ. අර් සන යණතුං භළ තුභහ, අයවින්ද ද සිල්හ භළ තුභහ, 

ඒ හශසභ ඔවුන්ශන් ඳසශේ භශවේර ජඹර්ධන ව ංේහය 

හශස ්රීඩඹන් බිහි වුණහ. වළඵළයි, අද එශවභ ඳසුශඳශ 

්රීඩඹන් බිහින ත් ් ඹේ නළවළ. ඒ නිහ අද ඒ 

ේඵන්ධශඹන් ශරොකු ළටලුේ  ශඵනහ. ්රීඩහ 

ශභනහයණශ  කීභ බහය දීශේදී ්රීඩහශේ නියුතු වූ උදවිඹට 

විශලේ අසථහේ ශදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ ඒ අනු භභ ශඹෝජනහ 

යනහ. එතශොට තභයි තභන්ශස අ්  දළකීේ ව තභන්ශස 

ශඳෞද්ලි ්රභශේදඹේ අනුභනඹ යරහ ්රීඩහට ශරොකු 

තළනේ රඵහ ශදන්න ශේ උදවිඹට වළකිඹහ රළශඵන්ශන්. ඒ 

හශසභ ව් තීඹභඹ ලශඹන් ඔවුන් රද අ්  දළකීේ ද ශභහිදී 

රශඹෝජනඹට න්න වළකිඹහ රළශඵනහ.  

ඒ විතයේ ශනොශයි, ඳහල් ්රීඩහ අපි නළත ශොඩ නළඟිඹ 

යුතුයි. ශේ යට ්රීඩහ ේශේ්රශඹන් ඉදිරිඹට ශසන්න අපි ශොඳභණ 

උ් හව ශ් , ඳහල් ්රීඩහ ශොඩ නඟන්ශන් නළ  ඒ වහ 

වළකිඹහ රළශඵන්ශන් නළවළ. ළඩි ශේඹකින් එදහ ්රීඩහ 

ංර්ධනඹ වුණහඹ කිඹරහ කිේහට ඊට ළඩිඹ ළඩි ශේඹකින් ඒ 

ඵරධහරින්ශස ආර්ක  භට්ටභ ඉවශ ගිහිල්රහ  ශඵනහ. FCID 

එට් , ඒ හශසභ ශේ වහ ේඵන්ධ ජනහධිඳ  ශොමින් 

බහට්  රළබුණු ඳළමිණිලි අනු ශභභ ත් ් ඹ අඳට ඳළවළදිලි 

දළන්න පුළුන්. ඒ හශසභ ර්තභහන ්රීඩහ ඇභ තුභහට ්රීඩහ 

ේශේ්රඹ ශොඩ න්න වළකිඹහ රළශඵයි කිඹරහ භභ විලසහ 

යනහ. ඒ වහ අඳට රඵහ ශදන්න පුළුන් උඳරිභ වශඹෝඹ 

එතුභහට අපි රඵහ ශදනහ.  

භභ නිශඹෝජනඹ යන්ශන් උතුන්භළද ඳශහත. ඒ හශසභ ශේ 

්රීඩහ ළන කිඹද්දි උතුන්භළද ඳශහශ්  ්රීඩහ පිටි ශොතයේ 

 බුණ් , ඒහ ංර්ධනඹ ය ළනීශේ රලසනඹේ  ශඵනහ. 

ජනතහශස ආර්ක  භට්ටභ්  එේ ්රීඩහට ශඹොමු න්න 

පුළුන් හර ඳරිච්ශේදඹ ේඵන්ධශඹනු්  ළටලුේ  ශඵනහ.  

ශේ නශොට "ශඹොවුන් පුයඹ" ළ ශේහ. 1984න් අවුන්දු 

ණනහට ඳසශේයි "ශඹොවුන් පුයඹ" ළ ශේශේ. ඒ "ශඹොවුන් 

පුයඹ" ළීමභ්  එේ ඉදිරිශ දී තන්ණඹන් එතු යරහ ඔවුන් 

්රීඩහට ශඹොමු යන්න අපි ඵරහශඳොශයෝ තු නහ. විවිධ 

අඳ්හයරට ශඹොමු ීමභ - විශලේශඹන්භ භ් ඳළන්, භ්  රයරට 

ඇේඵළහිීමභ- හශස ශද්ලින් ශේහ තන්ණඹන් ්රීඩහට ශඹොමු 

යන්න්  ඒ තුබඳන් ශභය අපි ඵරහශඳොශයෝ තු නහ. 

ඉදිරිශ දී ්රීඩහ ඇභ තුභහ වයවහ ඒ වහ ර ඳහදන ශන් ය 

න්න අපි ඵරහශඳොශයෝ තු නහ. ශේ වහ ශර්ඛීඹ අභහතයහංලඹ 

ඳභණේ ශනොශයි, ඳශහ්  බහර්  වශඹෝඹ රඵහ න්න්  

අපි ඵරහශඳොශයෝ තු නහ. 

ඒ අනු, ්රීඩහ නඟහ සිටුීමභ වහ ඉදිරිශ දී විලහර ළඩ 

ශොටේ යන්න අපි ඵරහශඳොශයෝ තු නහ. ඳසු ගිඹ හරශ  

"තහන්ණයඹට ශවටේ" කිඹරහ ංල්ඳඹේ  බුණහ. වළඵළයි, 

තහන්ණයඹට ශවටේ කිඹරහ ංල්ඳඹ  බුණහට, ඒ හරශ  

තහන්ණයඹට ශවටේ රළබුශ්ඩ නළවළ. එේතයහ සීමිත පිරිට 

විතයයි ශවටේ රළබුශ්ඩ. ඒ නිහ අපි ශේ අවුන්ද්ශද්දී ශඹොවුන් 

පුයඹ ළරහ "තහන්ණයඹට ශවටේ" කිඹන ංල්ඳඹ ළන 

ඵරහශඳොශයෝ තුේ දුන්නහ.  ඉදිරිශ දී ශේ ත් ් ඹ තදුයට්  

ර්ධනඹ යන්න අපි ඵරහශඳොශයෝ තු නහ. තන්ණඹන් 

හශසභ, ඳසු ගිඹ හරශ  විවිධ ශවේතන් භත ්රීඩහශන් මු 

අයශන  බුණු හිටපු පුහුණුන්න්, ශජයසඨඹන් ්රීඩහ 

ේශේ්රඹට ේඵන්ධ ය ශන ්රීඩහ ඉවශ නංන්න අපි 

ඵරහශඳොශයෝ තු නහ. ්රීඩහ තුශ ශේ න විට විවිධ රලසන ඇ  

ශරහ  ශඵනහ. ඳසු ගිඹ හරශ   ්රීඩහහය ළසීශේදී විවිධ 

ං්හ ව දණ සිද්ධ ශරහ  ශඵනහ. ඒහ ේඵන්ධශඹනු්  

ඉදිරිශ දී ඳතිේණ ඳ් රහ අදහශ පුද්රඹන්ට දඬුේ රඵහ 

ශදන්න අලය ටයුතු යනහඹ කිඹමින් භභ නිවඬ නහ. 

ශඵොශවොභ සතු යි.  

 
[ප.බහ. 11.18] 
 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භට ශභභ අසථහ රඵහ 

දීභ පිබඳඵ ඔඵතුභහට සතු න්ත  නහ. ශේ අසථහශේදී  ශභභ 

බහ ළශේ ්රීඩහ අභහතයතුභහ ඉන්නහ නේ ශවොයි. ශභොද, 

එතුභහශස විඹඹ ේඵන්ධශඹන් ථහ යන ශරහශේ 

ඇභ තුභහ්  නළවළ; නිශඹෝජය ඇභ තුභහ්  නළවළ. ඒ නිහ ශේ 

හශස අසථහ න් ඇභ තුභහ ශේ න් බහශේ ඉන්නහ නේ 

හුඟහේ ශවොයි. ්රීඩහර ශඹදීශේදී උ් ශ් ජ රය ළනීභට 

එශයහි මුේ  ඳනත ඹටශ්  නිශඹෝ ළනයි අද හච්ඡහ 

යන්ශන්. භභ ඉතහභ න්ශතෝ නහ, භභ විඹ බහය 

අභහතයයඹහ වළටිඹට හිටපු හරශ  තභයි ශේ ඳන්  ශටුේඳත 

ස යරහ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳ්  ශශේ. තවනේ 

උ් ශ් ජ අධිහරිඹ වයවහ අශනේ යටල්ර ශශයන 

ශේහන් එේ ඵරපුහභ, ශේ පිබඳඵ මීට ඩහ න් ඇභ තුභහ 

අධහනඹ ශඹොමු යනහ නේ ශවොයි කිඹරහ භභ න් 

ඇභ තුභහට භතේ යනහ. ශභොද, ශේ ේඵන්ධශඹන් අශනේ 

යටර  ශඵන ඳවසුේ භඟ ළඳීශේදී අපි ඉන්ශන් ශොඩහේ 

ඳවබඳන්. ඒ නිහ තවනේ උ් ශ් ජ අධිහරිඹ පිබඳඵ න් 

ඇභ තුභහශස අධහන ඹ ශඹොමු ය  ශේ ආඹතනඹ මීට ඩහ නඟහ 

සිටුන්න, ශේ ආඹතනඹට අලය ඳවසුේ රන්න ඔඵතුභහ 

ටයුතු යන්න කිඹහ භභ ඉල්රහ සිටිනහ. භභ ශේ ළන ළඩිඹ 

ථහ යන්ශන් නළවළ.  

ඊශඟට, ්රීඩහ අභහතයහංලඹ පිබඳඵ ්න කිහිඳඹේ ථහ 
යන්න භභ ඵරහශඳොශයෝ තු  නහ. න් නිශඹෝජය 
ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ්  ්රීඩහට ආදයඹ යන ශශනේ 
නිහ ඔඵතුභහ්  ශේ අසථහශේ න් බහශේ ඉන්න එ ශවොයි. 
2015 ජනහරි භහශ  08ශනි දහයින් ඳසශේ -පුයහ භහ 15ේ- 
ශේ ්රීඩහ විඹ බහය අභහතයන් ශදශඳොශේ සිටිඹහ. ඒ හරශ දී 
භභ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේදී ශේ ේඵන්ධශඹන් ථහ ශශේ නළවළ. 
ශභොද, එතුභන්රහට ශේ ේඵන්ධ අධයඹනඹ යරහ යශන 
ඹන්න හරඹේ ශදන්න ඕනෆ නිහ. ඳසු ගිඹ භහ 15 හරඹ 
තුශ සිට ්රීඩහශේ ඵයඳතශ ඩහ ළටීභේ සිදු ශමින් ඳ නහ. 
ශේ විධිඹට ඹන්න ගිශඹෝ  අඳට ශේ ්රීඩහ ශොඩ න්න ඵළරි 
ශයි. ඒ නිහ ශේ ේඵන්ධශඹන් න් ඇභ තුභහශස අධහනඹ 
ශඹොමු යනහ.  

අනුයහධපුයඹ දිසත්රිේඹ නිශඹෝජනඹ යන අශප් න් 
භන්ත්රීතුභහ කිේහ, නහරපිටිශ  ජඹ ර ්රීඩහංනඹ වදරහ 
 ශඵනහඹ, එඹට ල්ලි න්නහ ළඩියි කිඹරහ. එතුභහ ඒ ළන 
දන්ශන් නළතු ඇ . මුළු ්රීඩහංනඹටභ අඹ යන්ශන් න්පිඹල් 
3,000යි. එඹ ඳහරනඹ යන්ශන් නය බහශන්. න්පිඹල් 
3,000ේ්  අඹ යන්ශන් නළතු ඒ හශස ඳවසුේ  ශඵන 
්රීඩහංණඹේ ශදන්න ඵළවළ, භන්ත්රීතුභනි.  

ඊශඟට එතුභහ කිේහ, ඒ හරශ  ශොන්්රහ්  විතයයි දුන්ශන්, 

ශභොකු්  ළඩ ශශේ නළවළයි කිඹරහ. එතුභහට වුන්න් ශවෝ ශදන 
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ශතොයතුන් තභයි එතුභහ වළභ දහභ ථහ යන්ශන්. න් 

ඇභ තුභනි, අපි ඒ හරශ  ශොන්්රහ්  දීරහ නළවළ. ඒ සිඹල්ර 

දීරහ  ශඵන්ශන් යහජය ආඹතනරටයි. අනුයහධපුයඹ දිසත්රිේශ  

්රීඩහංනඹ්  වදන්ශන් CECB එයි, අශප් නිහ ංර්ධන 

අධිහරිඹ ඹටශ්   ශඵන යහජය ආඹතනඹකුයි. ඳශහ්  ්රීඩහංන 

ංකීර්ණ වදන්න දුන්ශන් ශේ ආඹතනරටයි. න් භන්ත්රීතුභනි, 

ඒ ඔඵතුභහට රළබුණු ළරැදි ශතොයතුයේ.  

න් ්රීඩහ ඇභ තුභනි, ශේ හයණඹ්  ඔඵතුභහශස 

අධහනඹට ශඹොමු යනහ. ශභඹ ්රීඩහ භහයාඹහේ. ඔඵතුභහ 

දන්නහ, ශේ ්රීඩහ භහයාඹහ ළන. භහ ශභභ අභහතයහංලඹ බහය 

නිද්දී්  ්රීඩහ භහයාඹහශන් ්රීඩහ මුදහ න්න ශරොකු ළ ඩ 

පිබඳශශේ දිඹ්  ශහ. භහ ශේ හයණඹ ඳහර්ලිශේන්තුශේදී්  

කිේහ. න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශේ භහයාඹහ ඩන්න 

ගිඹ නිහ ශේ භහයාඹහට ේඵන්ධ මිනිසසු අහනශ දී භශස 

ශඳෞද්ලි ජීවිතඹ විනහල යන්න ඳහ කුභන්්රණඹ යන ඳව්  

ත් ් ඹට ඳ්  වුණහ. ශේ භහයාඹහ ඩනහඹ කිඹන එ ඳවසු 

ශදඹේ ශනොශයි. වළඵළයි ඒ හරශ   භහ ඒ භහයාඹහ ළඩුහ.  

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ, හිටපු 

ආයේ ශල්ේතුභහශස ශඳෞද්ලි ශල්ේතුභහ භශර ්රීඩහ 

ංභශ  සිටිඹහඹ කිඹරහ. වුන්්  හිතුශේ නළවළ, එතුභහ අයින් 

යන්න පුළුන්ඹ කිඹරහ. එතුභහ ශෝඨහබඹ යහජයඳේ හිටපු 

ආයේ ශල්ේතුභහශස ශඳෞද්ලි ශල්ේතුභහ. වළඵළයි භහ 

එතුභහ අයින් ශහ. භහ එතුභහ අයින් ශශේ ශන ශභොන්  

නිහ ශනොශයි. භහ එතුභහ අයින් ශශේ එතුභහට ඒ හර්ඹ බහයඹ 

වරිවළටි යන්න ඵළරි නිහයි.  

දේ භශස මි්ර ඩිරහන් ශඳශර්යහ යහජය ඇභ තුභහ 

ඳ් තයඹට කිඹහ  ශඵනහ භහ දළේහ, ඒ දසර ්රීඩහ 

අභහතයහංලඹ ශශේ භහින්දහනන්ද ඇභ තුභහ ශනොශයි, නහභල් 

යහජඳේ භන්ත්රීතුභහඹ කිඹරහ. නහභල් යහජඳේ භන්ත්රීතුභහ ්රීඩහ 

අභහතයහංලඹ ශහ නේ, ශෝඨහබඹ යහජඳේ හිටපු ආයේ 

ශල්ේතුභහශස ශඳෞද්ලි ශල්ේතුභහ අයින් යන්න භට 

පුළුන්ද? අපි ඒ ශහ. අපි ඒ ්රීඩහ භහයාඹහ ළශශේහ. 

ඔලිේපිේ මිටුට ඕනෆ විධිඹට නටන්න දුන්ශන් නළවළ. අපි 

ඔලිේපිේ භහයාඹහ ළශශේහ. භනිරහල් රනහන්දු භව් භඹහ මුළු ඳහ 

ඳන්දු ්රීඩහභ  විනහල ශහ. අවුන්දු 8ේ ඵරව් හයශඹන් ඳහ 

ඳන්දු ්රීඩහ ් තහ. ඒ ේඵන්ධශඹන් විලහර මරය ං්හ  බුණහ. 

භනිරහල් රනහන්දුට ඇඟිල්ර දිේ යරහ ථහ යන්න ඉඩ තළබුශේ 

නළවළ. ඔේශොභ ල්ලිරට ් තහ. භනිරහල් රනහන්දුරහ අපි 

ශනන් ඇදරහ එබඳඹට දළේභහ. ඒ භහයාඹහ අපි ළඩුහ. ඒ ්රීඩහ 

භහයාඹහ අපි ළඩුහ. වළඵළයි දළන් නළත්  ඒ භහයාඹහ එතු 

ශමින් ඹනහ. ඒහ නළත්  සිදු ශමින් ඹනහ. න් 

ඇභ තුභනි, ශේ ේඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහශස අධහනඹ ශඹොමු 

ශශේ නළ් නේ ඵයඳතශ රලසනඹේ ඇ  නහ.  

ශදන හයණඹ ශභඹයි. භහ අභහතයහංලඹ බහය ් තහට ඳසශේ 

්රීඩහ භට ශන ඹන්න ඕනෆඹ කිඹන එ භහ දළේහ. ්රීඩහ 

ේඵන්ධශඹන් සිඹලු ඳවසුේ  බුශ්ඩ ශොශමටයි.  

්රීඩහ භට ශනඹන්න ඕනෆඹ කිඹරහ භභ ංල්ඳඹේ 

වළදුහ. රහශද්ීයඹ ශල්ේ ශොට්ඨහ 319ට ්රීඩහංන 319ේ, 

දිසත්රිේ 25ට ්රීඩහංන 25ේ, ඳශහ්  9ට ්රීඩහංන 9ේ වදන්න 

ඕනෆඹ කිඹන ංල්ඳඹ භහ වදරහ හිටපු ජනහධිඳ තුභහට ශන 

ගිහින් දුන්නහ. භභ ශේ ංල්ඳඹ ළන කිඹපු භන් එතුභහ ඒ 

ශරහශේභ ්රීඩහ භට ශනඹන්න න්පිඹල් මිලිඹන 4,500ේ 

රඵහ දුන්නහ. ශරෝශ  කිසිභ ජනහධිඳ යශඹේ දහ්  

එශවභ ළඩ යරහ නළවළ. අපි ශේ ්රීඩහ ංකීර්ණ වළදුහ.  

අද නහරපිටිශ  ඉදිශරහ  ශඵන ජඹ ර ්රීඩහංනඹ 

ඔඵතුභහ ඇවිල්රහ ඵරන්න. ශේ රිඩහංනඹ වළශදන්න ලින් ශේ 

්රීඩහංනඹ ඳහවිච්චි ශශේ ශභයි 20 ශදනහයි. අද ශභයින් 2,800ේ 

ශේ ්රීඩහංනඹ ඳහවිච්චි  යනහ. ්රීඩහංනඹ ඵරන්න එනහඹ 

කිඹරහ ශේ නශොට ඔඵතුභහ භට  දින තුනේ  රඵහ දුන්නහ. ශවට 

තුන්ළනි දිනඹ. නමු්  ඔඵතුභහ ශවට දිනශ ්  එන්ශන් නළවළ 

කිඹරහ එඹ අරංගු ශහ. ඔඵතුභහ එන දට අපි ඒ                           

ංයහ ශල්න ටි ශඳන්න්නේ, න් ඇභ තුභහ. අද ශභයින් 

2,800ේ ශේ ්රීඩහංනඹ ඳහවිච්චි  යනහ. අද ඒ ්රීඩහංඹ ඉදි 

ය  ශඵන නිහ ඳශමුළනි තහට නහරපිටිඹ ්රීඩහ භහජඹ 

seven-a-side gamesලින් රංහශේ ඳශමුළනි සථහනඹට 

ඇවිල්රහ  ශඵනහ. ශේ ්රීඩහංනඹ වළදුහට ඳසශේ ඳහඳන්දු 

්රීඩහශන් රංහශේ ඳසළනි සථහනඹට අද අඳ ඇවිල්රහ ඉන්නහ. 

ඔඵතුභහ ශේ ්රීඩහංණඹට ඇවිල්රහ ඵරන්න. දහ්  පීනපු 

නළ  ශභයි අද නහරපිටිඹ ජඹ ර ්රීඩහංනඹ ඳහවිච්චි ය 

භසත රංහ ත් ් ඹට ඇවිල්රහ  ශඵනහ. ශේ ්රීඩහංනඹ 

ඉදියපු නිහ ජහ  භට්ටමින් අද ඵළඩ්මින්ටන් ්රීඩිහේ 

බිහිශරහ සිටිනහ. අඳ භ ට ්රීඩහ ශන ගිශ  හිටපු ජනහධිඳ  

භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහශස ංල්ඳඹේ භතයි.  

න් ඇභ තුභහ, ඔඵතුභහ ්රීඩහ අභහතයහංලඹ ඵහය අයශන 

අදට භහ වතේ ශනහ. න්පිඹල් මිලිඹන 400ේ විඹදේ යරහ 

වදපු භඩරපු ්රීඩහංනඹ විවත යන්න ඔඵතුභහ තභ 

දිනඹේ ශදන්ශන් නළවළ, ඇභ තුභහ.  එශවභ යන්න එඳහ. න්පිඹල් 

මිලිඹන 350ේ විඹදේ ය දළන් ශවොයණ ්රීඩහංනඹ වදරහ ඉයයි. 

වවසථ ්රීඩහහය, පිහිනුේ තටහ ඳහවිච්චි යන්න ශභයි 

ඵරහශන ඉන්නහ. ඇභ තුභහශන් දිනඹේ නළවළ කිඹරහ ශේ 

්රීඩහංණ විවත ශන්ශන් නළවළ.  

 
ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භඩරපු ්රීඩහංනඹ ත වදන්න  ශඵනහ. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භඩරපු ්රීඩහංනශ  ත ශභොනහද වදන්න  ශඵන්ශන්?  

 
ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ භහින්දහනන්ද 

අලු් භශස භන්ත්රීතුභහට ඵහධහ යනහ ශනොශයි. භභ උ් තය 

ශදන්නේ. භඩරපු ්රීඩහංනශ  තභ ground floor එ 

වදහශන  ඹනහ. ඔඵතුභන්රහ ඒ වදරහ  බුශ්ඩ නළවළ. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශභොන ්රීඩහංනශ ද කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹන්න. 

 
ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භඩරපුශේ. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Ground floor එ? 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඹට තට්ටු තභ වදනහ. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශභො ඹට තට්ටුද? 

 
ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
න්ණහයරහ ඔඵතුභහ එතළනට ගිහිල්රහ ඵරන්නශෝ. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ ගිහිල්රහ ඵරපු නිහ  කීශභනුයි කිඹන්ශන්, න් 

ඇභ තුභහ.  

 
ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
න්ණහයරහ භහ්  එේ එතළනට ඹන්න එන්න. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භඩරපු ්රීඩහංනඹ වදරහ ඉයයි. 

 
ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
න්ණහයරහ භහ්  එේ එතළනට ඹන්න එන්න. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

වරි, වරි. ඔඵතුභහ්  එේ ඹන්න භභ එන්නේ. වළඵළයි, 

ඇභ තුභහ ශේ ්රීඩහංනඹ ශේ නශොට වදරහ ඉයයි. ශේ 

්රීඩහංනඹ වදරහ ඉය ඵ ඔඵතුභහ භත  ඹහ න්න. ශේ 

්රීඩහංණඹ වදරහ ඉයයි. භහතය ්රීඩහංනඹ වදරහ ඉයයි. ඒ්  

එේභ ශවොයණ ්රීඩහංනඹ වදරහ ඉයයි, න් ඇභ තුභහ. ශේ 

්රීඩහංන ඉේභනින් විවත යන්න. ශේ ්රීඩහංනරට 

්රීඩයින්ට ඹන්න අසථහ රඵහ ශදන්න.  

 
ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් භහින්දහනන්ද අලු් භශස භන්ත්රීතුභහ, භභ ඔඵතුභහට 

ඵහධහ යනහ ශනොශයි. ත්රිකුණහභරශ ්  ශවො ්රීඩහංනඹේ 

වදන්න බහයශන  බුණහ, ඔඵතුභහ ්රීඩහ ඇභ යඹහ වළටිඹට 

හිටපු හරශ . අපි ඒ ළන ශොඹහ ඵළලුහ. ඔඵතුභහභ වපු ගිවිසුේ 

අනු ශොන්්රහ් න්න් ළඩ ටයුතු අන් යරහ ඵහය 

ශදන්න  ශඵනහ. ශභොද, 10 per cent retention එකු්  

 ශඵනහශන්. භවය අසථහරදී අපි්  උ් හව ශහ ඒ අඹ්  

එේ ථහ යන්න. ඒ  ළන ශොඹහ ඵරන්න පුළුන් නේ 

ශවොයි. 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ත්රිකුණහභරඹ ්රීඩහංනඹ 

ෆදීභ ඳයේකු ශන්න ශවේතුේ  බුණහ. ඒ ්රීඩහංනඹ වදහශන 

ඹනශොට  ඇටළකිලි ඹේ වමු වුණහ. ඒ නිහ අධියණඹ 

නිශඹෝඹේ දුන්නහ, ඒ භූමිඹ ඳහවිච්චි යන්න එඳහ කිඹරහ. ඒ 

නිහ ත්රිකුණහභරඹ ්රීඩහංනශ  ළඩ නළතුණහ. රිට් 

්රීඩහට්  එේභ ත්රිකුණහභරශ  ්රීඩහංනඹේ වළශදනහ. න් 

ඇභ තුභහ, ශේ ංල්ඳඹ ඉතහ ශවො ංල්ඳඹේ. නහරපිටිඹ 

වවසත ශඵොේසිං ්රීඩහංනඹ විවත යන්න භභ ඔඵතුභහට දින 

තුනේ දීරහ ඉල්ලීේ ශහ. ඔඵතුභහට යහජහරි ඵහුර ශන්න 

පුළුන්. ඒ වහ දින තුනේ ඉල්ලු් , ඒ දින තුනභ අරංගු 

වුණහ. ඒ, ඔඵතුභහශස හර්ඹ ඵහුරතහ නිහ ශන්න පුළුන්. 

නමු්  ඒ දින තුනභ අරංගු වුණහ. ඉ න් භභ ඔඵතුභහට 

කිඹන්ශන් ශේයි. ඒ ්රීඩහංන ඉදි යරහ  ශඵන්ශන්, ගිහිල්රහ 

ඒහ විවත යන්න. අපි කිඹන්ශන් ඒහ යන්න කිඹන එයි.  

අද ඵරන්න, ්රීඩහශේ ඵයඳතශ ඩහළටීභේ  ශඵනහ. අද 

්රීඩහ ංේ නළවළ. අද භවය ්රීඩහ ංේර නිරයණ 

ඳ් රහ නළවළ. ඇභ තුභහ, ්රීඩහ ංේ කීඹ නිරයණ  ඹරහ 

නළද්ද? ්රීඩහ ංේර නිරයණ  ඹරහ නළවළ. ඔඵතුභහ දන්නහ, 

ශේ ඳනත්  එේ ළටලුේ භතුශරහ  ශඵනහ. යර් ්රීඩහ 

ංභඹ ඳ් යරහ ඉයද? යර් ්රීඩහ ංභඹ ඳ් යරහ ඉයද 

ඇභ තුභහ? 

 
ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Election එ  ඹන්න ඕනෆ. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

දහද ඒ  election එ  ඹන්න ඕනෆ ඇභ තුභහ? ගිඹ 

අවුන්ද්ශද් භහර්තු භහශ  තභයි ඒ  ඹන්න ඕනෆ. 

 
ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ හරශ  ඔඵතුභන්රහශන් හිටිශ . 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගිඹ අවුන්ද්ශද් භහර්තු භහශ  අපි හිටිශ  නළවළ. ඹවඳහරන 

ආ්ඩඩු  බුශ්ඩ. 2015 අපි හිටිඹහද? 2015 භහර්තු භහශ  අපි 

හිටිශ  ශොශවේද? ඔඵතුභහ ඳළ් ත ඳටරහශනද? ගිඹ අවුන්ද්ශද් 

ඔඵතුභහ ්රීඩහ ඇභ  වළටිඹට හිටිශ  නළවළ, නීමන් දිහනහඹ 

ඇභ තුභහ සිටිඹහ. අද ශන ශොට ්රීඩහ ංේර නිරයණ 

 ඹරහ නළවළ. ඇභ තුභහ, අද ්රීඩහ ංේර නිරයණ 

 ඹහන්න ඵළවළ. ඒ නිහ අද ්රීඩහ ඩහශන ළශටනහ.  

න්  රං සුභ ඳහර නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභට 

ශඳශනනහ අද රිට් ්රීඩහට සිද්ධ න ශද්ල්.  භභ වළභදහභ 

කිේහ, රිට් ්රීඩහශේ ඳශමු ශඳශශේ ්රීඩශඹෝ එ දිට 

 ඹහන්න එඳහ, ශදන ශඳශේ වදමු කිඹරහ. වළඵළයි, ශේ 

monopoly එ ඩන්න ඉඩ දුන්ශන් නළවළ. අන් භට ඳශමු ශඳශ 

්රීඩශඹෝ ඔේශෝභ ගිඹහ. ඒ අපි ලින් කිේහ. ඒ නිහ ඒ 

භහයාඹහශන් රිට් ්රීඩහ ශොඩන්න. 

1241 1242 



2016 අශරේල් 07 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවො ්ඩඩහඹභේ වදන්න ශොච්්ය හරඹේ ඹනහද, න් 

භන්ත්රීතුභහ? 
 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

හරඹේ ඹනහ ශන්. න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ 
දන්න නිහ තභයි අපි ඒ ළන ලින් කිේශේ. ශවොභ ්රීඩශඹෝ 
5ේ, 6ේ අඳට හිටිඹහ. ඳශමු ශඳශ ්රීඩශඹෝ අපි ශඟ හිටිඹහ. අපි 
කිේහ, ශදන ශඳශ ්රීඩශඹෝ ටිේ ඉදිරිඹට ශනළල්රහ 
වදන්න කිඹරහ. වළඵළයි, ඳසු ගිඹ හරශ  ඒ අඹ වදන්න උ් හව 
ශශේ නළවළ. ඒ ළරැද්ද  තභයි භභ ශේ කිඹන්ශන්. එශවභ වදරහ 
 බුණහ නේ ශභශවභ ශන්ශන් නළවළ. ඒ ශජයසඨ ්රීඩශඹෝ 
සිඹලුශදනහ විශ්රහභ ගිඹහභ ඉන්න සිඹලුශදනහ න ්රීඩශඹෝ 
වුණහ. වළඵළයි, අපි එදහ එ එේශනහ විශ්රහභ ඹරහ ශදන ශඳශ 
්රීඩශඹෝ ටි එතළනට ශනළල්රහ  බුණහ නේ ශේ ත් ් ඹ 
ඇ  ශන්ශන් නළවළ න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි. 

 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හශස යදින්ද ඒ වුශ්ඩ? 

 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ තභයි භභ කිඹන්ශන්, අශප් ළයදි කිඹරහ. ඔඵතුභහ ළයදි 
පිබඳ් ශ්  නළ  වුණහට  අපි ළයදි පිබඳන්නහ. ඔඵතුභහට 
දයහන්න ඵළරි වුණහට අඳට දයහන්න පුළුන්. 

 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
අතය කිඹන්න එඳහ. 
 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අතය කිඹන්ශන් ශභොනහටද? අතය කිඹන්න ශදඹේ නළවළ. 
ශේහ විවත යන්න ඔඵතුභහට දිනඹේ  ශදන්න ඵළරි නේ ශන 
ශභොනහද ථහ යන්ශන්?  ඔඵතුභහට දිනඹේ දී න්න ඵළරි නේ 
ත්  ශභොනහද ථහ යන්ශන්? දිනඹේ ශදන්න ඵළවළ, ශදඹේ 
කිේහභ අවශන ඉන්න ඵළවළ,  ීමයශඹේ ශන්න වදනහ.  

න් ඇභ තුභනි, භහ 7ේ අපි ඵරහශන හිටිඹහ ඔඵතුභහට 
ශේහ කිඹන්න. අපි තයවට ශනොශයි ශේහ කිඹන්ශන්. ශෝටි 
ණනේ විඹදේ යරහ වදපු ශේ ්රීඩහංන ටි විවත යන්න.  
ඒහ නඩ් තු යන්න විලහර මුදරේ ළඹ ශනහ. ඒ නිහ එශවභ 
යන්න එඳහ. දළන් ්රීඩහ ංේර නිරයණ  ඹන්ශන් නළවළ. 
භට ්රීඩහ ඹන්ශන් නළවළ. අපි ඳහරට ්රීඩහ අනිහර්ඹඹ ශහ. 
අධයහඳන අභහතයහංලඹ්  භඟ එතුශරහ අපි ඒ ශනුශන් 
රැසීමේ ඳළළ් වුහ. ඒ ළඩ ටවන දළන් රිඹහ් භ න්ශන් 
නළවළ. ්රීඩහ අභහතයහංලඹ වහ අධයහඳන අභහතයහංලඹ ඒහඵද්ධ 
ශන ගිඹ ඒ ළඩ ටවන දළන් රිඹහ් භ න්ශන් නළවළ. න් 
ඇභ තුභහ, ඔඵතුභහට භතයි අශප් හරශ  අපි ්රීඩහ වහ 
ජහ  ර ඳ්  ඹේ වළදුහ.  ්රීඩහ ශයගුරහසි ශනස ශහ. ඹටිතර 
ඳවසුේ වහ ජහ  ර ඳ්  ඹේ වළදුහ. අපි ්රීඩහ භට 
අයශන ගිඹහ. න් ඇභ තුභනි, ශේ හයණහ ළන ඔඵතුභහශස 
අධහනඹ ශඹොමු යන්න. නිරධහරින්ශන් ශේ ටයුතු 
යන්න.  

න් ඇභ තුභනි, ්රීඩඹන්ට අපි ශන්හසිහහයඹේ වදරහ 

දුන්නහ. ඔඵතුභහශස අභහතයහංලශ  නිරධහරින් දළන් ඳවුල් පිටින් 

ඇවිල්රහ ඒ ශන්හසිහහයශ  නිදහ න්නහ. ඔඵතුභහශස 

අභහතයහංලශ  වහය අධයේරහ, අධයේ  ජනයහල්රහ 

්රීඩඹන්ට වදපු ශන්හසිහහයශ  හභය අයශන සීඹරහ, 

මු් තරහ ඔේශෝභ නළ රහ ඉන්නහ. 

 
ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ අහනයි.  

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශවොයි.  

ශේ ශන්හසිහහය ්රීඩඹන් ශනුශන් වදපු ශද්ල්. භභ  

ඔඵතුභහට කිඹන්ශන් ශේ නිරධහරින්ට ඕනෆ ශද්ල් යන්න 

ශදන්න එඳහ කිඹන එයි.   නිරධහරිහදඹ  ඇ  ශන්න ශදන්න 

එඳහ. ඔඵතුභහ ශේ ේඵන්ධශඹන් භළදිව්  ශන්න. භළදිව් ශරහ, 

ඔඵතුභහ ශේ භහයාඹහට ඔළු උසන්න ශදන්න එඳහ. අපි 

දන්නහ, ඔඵතුභහ සිඹලුශදනහ භඟ වශඹෝශඹන් ළඩ ටයුතු 

යන්න උ් හව යනහ කිඹරහ. භට හිතුශ්ඩ එශවභයි. වළඵළයි, 

එශවභ ළඩ යශන ඹන්න ඵළවළ.  ්රීඩහට ඹේ දළඩි ඳහරනඹේ 

ඔඵතුභහ ශශනන්න ඕනෆ. ්රීඩහ ේශේ්රඹ වදන්න නේ, මීට ඩහ 

තද තීයණ අයශන ශේ ටයුතු ටි යන්න කිඹන හයණඹ 

ඔඵතුභහට කිඹමින් භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතු යි. 

 
ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීශඟට, න් බිභල් ය් නහඹ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

12 හරඹේ   ශඵනහ. 

 
[ප.බහ. 11.30] 

      
ගරු බිභල් 0 ය කනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு தறல் த்ரக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, තවනේ උ් ශ් ජ 

ළශළේීමභ ේඵන්ධ නිශඹෝ ඳළනීමභ ේඵන්ධශඹන් න 

න්ණට අදහශ, ්රීඩහ ේඵන්ධ ඹේ න්ණු කීඳඹේ ථහ 

යන්න අසථහේ රළීභ ළන තුටු නහ.  

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අශප් යශට් ශොඩේ 

ශදශනකුශස අධහනඹ ශඹොමු ීම  ශඵන්ශන් රිට් ්රීඩහට 

ඳභණයි. නමු්  භෆතදී දකුණු ආසිඹහනු ශඹොවුන් ශූයතහ දින     

ශ්රී රංහ දළල්ඳන්දු හන්තහ ්ඩඩහඹභට  සුඵ ඳතන්න මුලින්භ භහ 

ශේ අසථහ ශඹොදහ න්න ළභළ යි.   

ශේ  භහතවහට එන්න ලින් න් ඇභ තුභහශස අධහනඹ 

ශේ හයණඹට ශඹොමු යන්න ළභළ යි. අශප් නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභහ බහඳ  ධුයඹ දයන  රිට් ්රීඩහ ංේ  හශස 

ඒහට විලහර ේඳ්   ශඵනහ. නමු්  න් ඇභ තුභනි,  අඩු 

ණශන් තභන්ශස ජහ  ේශේරනඹ  ඹහන්න  

ශොඩනළගිල්රේ්  නළ  භවය ්රීඩහ ංේ  ශඵනහ. ඒහ 

රිට් ංේ ශනොශයි. ඔඵතුභහ්  දන්නහ විධිඹට අශප් 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ්  ඉන්නහ, ජහ  භට්ටශේ ළයේ ශූයඹන් ඵට 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ඳ් වූ නිරධහරි භව් න්න් යහශිඹේ. නමු්  ළයේ ේශේරනඹ 

 ශඵන්ශන්, ශොහුර වන්දිශ , ඹන්න්  ඵළරි ශොඩනළඟිල්ර. 

නිලසචිත දන්නහ නිහයි භහ ශේ හයණඹ ඔඵතුභහශස අධහනඹට 

ශඹොමු යන්ශන්. ඒ නිහ ශඳොශවෝ  මිනිවහ ත්  ශඳොශවෝ  

න, දුප්ඳ්  මිනිවහ ත්  දුප්ඳ්  න ්රභඹ ශනුට, 

විශලේශඹන් ේඳ්  අඩු ්රීඩහ ේශේරනරට අලය ඳවසුේ 

රඵහ දීභ ශශයහි්  ඔඵතුභහශස අධහනඹ ශඹොමු යන්න කිඹහ 

භහ කිඹනහ. ශභොද, ්රීඩහ එේ, ශදේ විතයේ දියුණු 

කිතිශභන් අශප් යටට ඉසයවට ඹන්න ඵළරි නිහ.  

න් ඇභ තුභනි, ශේ අද ඉදිරිඳ්  යන න්ණු පිබඳඵ 

විහදඹේ විලහර ලශඹන් අඳට නළවළ. අද ශරෝඹ පුයහ ්රීඩහ  

මුදර්  එේ ේඵන්ධ වූ නිහ ඇ  වූ රධහන ළටලුේ තභයි 

තවනේ උ් ශ් ජ ඳහවිච්චි කිතිභ. ඇ් ශතන්භ ශේ, "ශල්රභ" 

-"sports"- වුණහට ඳසශේ ශච්් අවුරේ! වුන්්  මිනිසසු 

විශනෝදඹ වහ, හමහි් ඹ වහ, ලතිය සුතහ වහ 

ශල්රේ ශහ. නමු්  ශේ ධශන්ලසය ්රභඹ ආහට ඳසශේ 

ශල්රභ,  ''්රීඩහ" - sports- වුණහ. දළන් ශල්රේ යන්ශන් 

මුදරට.   

අපි ඉසය අවරහ  බුශ්ඩ ්රීඩඹකු කිඹන්ශන් ඉතහභ ශවො 

ලතිය ලේ ශඹන් යුේත ශශනකු වළටිඹටයි. නමු්  අපි දළන් 

දන්නහ ශද් තභයි, අශප් යශට් ඳභණේ ශනො අන්තර්ජහ  

භට්ටශේ ්රීඩඹන් ඳහ අවුන්දු 30ේ, 35ේ ඉය වුණහට ඳසු 

ශරඩුන් නහඹ කිඹන එ. ඒට ශවේතු, ්රීඩඹකුශස ලතියඹ 

ශවොභ ලතියඹේ විඹ යුතු වුණහට, ශරඩභ ලතිය  ශඵන්ශන් 

්රීඩඹන්ට ීමභයි. ඇයි ඒ? ඔවුන් තය දිනන්න අහුන ව අහු 

ශනොන විවිධහහය ර ලේ යණ ශද්ල්  ඳහවිච්චි යනහ. ඒ 

නිහ අහනශ දී, ්රීඩඹහශස ලතියඹ අඳට ආදර්ලඹට න්න 

පුළුන් ලතියඹට ඩහ ශරඩ ලතියඹේ ඵට ඳ්  ශනහ.   

Dopingරට ඵරඳහන ඇ් ත රණතහ  ශඵන්ශන් එතළනයි. ඒ 

නිහ අද අලු න් ථහ යන්න සිද්ධ ශරහ  ශඵනහ clean 

sports පිබඳඵ; ්රීඩහ පිරිසිදු කිතිභ පිබඳඵ.  ඒ පිරිසිදු ත් ් ඹ 

අද ්රීඩහශේ නළ  ශරහ  ශඵනහ.   

භශස දළනීශේ වළටිඹට 2013 අං 33 දයන ඳන න් ඳසු ගිඹ 

හරශ දී ඔඵතුභන්රහ ආයේබ ය  ශඵනහ Sri Lanka Anti-

Doping Agency එ. ආඹතනඹේ ලශඹන් එළනි ආඹතනඹේ 

ජහතයන්තය ශයගුරහසිරට අනු ආයේබ කිතිභ පිබඳඵ අඳට 

විහදඹේ නළවළ. උ් ශ් ජ ඳහවිච්චි යන්න ශඳශශශමන රධහන 

ශවේතු ් ශතෝ , අපි දන්නහ එඹ ්රීඩඹන් තනිභ යන 

ශදඹේ ශනොශයි කිඹරහ. ්රීඩඹන්ශන් සිඹඹට 99ේභ ශේහ 

යන්ශන් පුහුණුන්න්ශස දළනු් ීමභ භත. භවය විට ශන්  

අඹශස උඳශදස භත.  

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අශප් යට හශස යට 

්රීඩඹකු ජහ  භට්ටභට එන ශොට  ශතේඳයහදු ශරහභයි 

එන්ශන්. ඒ අඹ ශවොටභ අද්දළකීේ හිත අඹ ශරයි එන්ශන්. ඒ 

හින්දහ එළනි ්රීඩඹන් තය දිනීභ වහ් , තය දිනීභ වයවහ 

රළශඵන ආර්ක  හසි වහ්  ටයුතු යනහ. තයඹේ දිනුහට 

ඳසු තභයි ශශශ දළන්ීමේරට ථහ යන්ශන්; අශශවි න්න 

පුළුන්භ  ශඵන්ශන්. ඒ අශශවි ීමභ වහ ඔවුන් ල්ඳනහ 

යනහ, ශොශවොභ වරි එ ශභඩ්ල් එේ ශවෝ රඵහන්න ඕනෆ, 

ඊට ඳසු රලසනඹේ නළවළ කිඹරහ.   

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, සුන් හ ජඹසිංව 

ඔලිේපිේ තයඹ දිනපු ශරහශේ ඇඹට ශරෝඩ ඳදේභ තභයි 

මුලින් වේඵ වුශ්ඩ. ඳසු ඇඹට රිදී ඳදේභ වේඵ වුණහ. ඇඹට 

රිදී ඳදේභ වේඵ වුශ්ඩ ශොශවොභද? ඇඹ වබහගි වූ ඒ තයඹ 

ජඹග්රවණඹ ශශේ ඇශභරිහනු ්රීඩිහයි. භට භත වළටිඹට ඒ, 

ශේරිඹන් ශජෝන්ස. ඇඹ යන් ඳදේභ දිනහ ් තහ. නමු්  අවුන්දු 

අටට ඳසු ඔප්පු වුණහ ඇඹ තවනේ උ් ශ් ජ ඳහවිච්චි යරහ 

තභයි ඒ ජඹග්රවණඹ රඵහ් ශ්  කිඹරහ. ඒ තීන්දුශන් ඳසශේ 

ඇඹට යන් ඳදේභ්  අහිමි වුණහ; ඇඹශස කීර්  නහභඹ්  නළ  

වුණහ. ඒ සිඹල්ර නළ  වුණහ. නමු්  ඇඹ ්රීඩිහ ලශඹන් 

විවිධ පු්  ඳ් රට ඒ ේඵන්ධ දීපු පිබඳතුන්ර  බුණහ, ඇඹ 

එතළනට ශඹොමු වුශ්ඩ ඇඹට  බුණු ආර්ක  රලසන නිහඹ කිඹරහ. 

අහනශ දී ඵළලුශෝ , ශභොේද ශරහ  ශඵන්ශන්?   

අපි අඹ යපු ්රීඩිහේ විධිඹට, ඒ ඇශභරිහනු ්රීඩිහ 

භසත ්රීඩහ ජීවිතඹ නළ  ය ශන  ශඵනහ. නමු් , ඇඹ ඒ 

අවුන්දු අට ඇතුශත ''NIKE'' ළනි විවිධහහය භහේ ශනුශන් 

ශඳනී සිටීශභන් උඳඹහ ්  ධනඹ ළන ඇඹභ කිඹනහ, ''භට 

ශේ නළ  වුණහට ජී්  ශන්න රභහණ් '' කිඹරහ. ඒ නිහ 

්රීඩ ්රීඩිහන් එ ඳළ් තකින් අයණ අඹ නහ හශසභ, 

අශනේ ඳළ් ශතන් ල්ලි ශනුශන් ථහ යන අඹ ඵට්  ඳ්  

ශරහ  ශඵනහ. ශේ පිබඳඵ විලහර විහදඹේ අලය නළවළ. 

නමු් , ්රීඩහ මුදරට -සිඹල්රභ මුදරට- ඹන ්රභඹ  භත ගිඹහට 

ඳසශේ, ්රීඩඹන් ශේ තවනේ උ් ශ් ජ  -dopes- ඳහවිච්චි 

යන එ නතය යන්න ඵළරි ශනහ. ඒ නිහ, ඒ ේඵන්ධ 

තද නී  වදන එ්  ළද් .  

ඒහ ඳතිේහ කිතිභ ළන භභ වරිඹහහයභ දන්ශන් නළවළ. 

ශේ හයණඹ ේපර්ණශඹන්භ විදයහ් භ ඳර්ශ ණ භත තභයි 

ඔප්පු ශන්ශන්. විශලේශඹන්භ ඒ ේඵන්ධ අශප් යශට්  ශඵන 

ආඹතනරට ඳර්ශ ණ කිතිශේ වළකිඹහ  ශඵනහද කිඹන එ 

භහ දන්ශන් නළවළ, න් ඇභ තුභනි. භට භතයි ඔඵතුභහ ව භහ 

නිශඹෝජනඹ ශ කුන්ණෆර දිසත්රිේශ , අපි ඉතහ අඹ යන 

ශඵොේසිං ්රීඩශඹකුට ශේ රලසනඹ ඇ වුණහ. ඔහුට අදහශ 

උඳශදස දීරහ  බුශ්ඩ ආයුර්ශේද ෛදයයශඹේ . අශප් එභ 

ඳර්ශ ණ ආඹතනශ  ආයුර්ශේද ටයුතු පිබඳඵ ඳර්ශ ණ 

ඒඹේ  ශඵනහද කිඹරහ, භහ දන්ශන් නළවළ.  ශභොද, ඒ 

ංකීර්ණයි.  අපි දන්නහ,  ශඵොශවෝ අඹ තවනේ උ් ශ් ජ අය 

ශන, තවනේ උ් ශ් ජ ් ශ්  නළ  ඵ ශඳශනන විධිශ  

ශන්  ශඵශව්  ර් න්නහ ඵ. එළනි ඳර්ශ ණ යන්න 

අඳට ඳවසුේ  ශඵනහද කිඹන එ ළන  රලසනඹේ  ශඵනහ.  

විශලේශඹන්භ, ්රීඩහ ේශේ්රඹ කිඹන එ ේපර්ණශඹන්භ 

මුදල් භත ඹන ්රභඹේ ඵට ඳ්  ශරහ  ශඵනහ. ්රීඩ 

්රීඩිහන්ශස ආර්ක  ත් ් ඹ සිඹඹට සිඹඹේභ ආ්ඩඩුශන් 

ඵරහ න්න ඕනෆ කිඹරහ අඳ කිඹන්ශන් නළවළ. නමු් , අඩු 

ණශන්  ඹේ ආහයඹ Code of Ethics   බිඹ යුතුයි. ඹේකිසි 

්රීඩශඹේ උඳ නහඹ, නහඹ හශස තනතුන්රට එනහ නේ,  

්ඩඩහඹභ විනඹ ඳ් හ ළනීභට අනිහර්ඹශඹන්භ ඔහුශස 

විනඹ ඵරඳහනහ.  

භවය රිට් ්රීඩඹන්ට අපි රිට් ්රීඩහශේදී ආදයඹ 

යනහ තභයි. නමු්  ඔවුන් ශඳනී සිට නළ් ශ්   හන්තහන් 

විතයේ බහවිත යන භවය ශද්ල් විකිණීභ වහ න 

advertisementsරට විතයයි. අශනේ  ෆභ එභ ඔවුන් ශඳනී 

හිටිඹහ. ඒ හශසභ  භවය ්රීඩඹන් කිරි පිටි companies 

ශනුශන් දිගින් දිටභ advertisementsර ශඳනී හිටිඹහ. නමු්   

නසීරන්තශ   වි යහඹනි හිත   කිරි පිටි ශභශවට ආහභ,  

එභ ්රීඩඹන්  ඒ පිබඳඵ කීභේ ් ශ්  නළවළ. අපි ඔහුට 

ආදයඹ යන්ශන් රිට් ්රීඩඹකු නිහයි.  ඔහු ඇවිල්රහ අඳට 

කිඹනහ, ''අය කිරි එ ශඵොන්න, ශේ කිරි එ ශඵොන්න'' කිඹරහ.  

ඒහශ  වි  ශඵනහ කිඹරහ ඔප්පු වුණහට ඳසු එභ ්රීඩඹහ 

ඳළ් ත ඳශහශ් ්  නළවළ.  
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න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ්  දන්නහ ඇ , 
මීට ලින් ඳළළ  ඔලිේපිේ ්රීඩහ උශශරල් ශදදීභ 
ඇභරිහශේ භයිල් ශෂල්ප්ස කිඹන  පිහිණුේ ්රීඩඹහ ඔලිේපිේ 
පිහිණුේ තයහලිශ දී ශූයතහ 8ේ දිනරහ, යන් ඳදේේ - 
Olympic medals - 8ේ අයශන ශරෝ හර්තහේ තඵහ  ශඵන 
ඵ. නමු්  ඔහු ඒ තයහලිඹ ඉය ශරහ ගිඹ භන් ශභොේද 
ශශේ? American fast food company එ advertisement  
එට ශඳනී සිටිඹහ. ඒශන් ඔහු ඒ යශට් දන්න්ට signal  එේ 
දුන්නහ, භයිල් ශෂල්ප්ස හශස දේ ්රීඩඹකු බිහි වුශ්ඩ fast 
foods හපු නිහ කිඹරහ. ඊට ඳසශේ ඒ යශට් consumer 
protection society එශන් ඔහුට වින්ද්ධ නඩුේ දළේභහ. ඔහු 
යටට රඵහ දුන් කීර් ඹ නිහ ඔහුට ඒ ේඵන්ධශඹන් දඩඹේ නිඹභ 
වුශ්ඩ නළවළ. නමු්  ඔහුට ඒ ළරැද්ද පිබඳන්න සිද්ධ වුණහ.  

න් ්රීඩහ ඇභ තුභනි, භභ ශේ සිඹල්ර එතු යරහ 
කිඹන්ශන්, ්රීඩඹන් අනලය ආහයඹට මුදල් භතභ ටයුතු 
කිතිභ වහ ශඹොමු ීමභ සීභහ යන්ශන් නළ වුශණෝ , ශේ doping 
ේඵන්ධ ඔඵතුභහ වදන ශයගුරහසි ළඩේ නළ  ශනහ 
කිඹරහයි. ශභොද,  medal එේ අය් තහභ ඕනෆභ විධිඹට 
ල්ලි ශවොඹහන්න පුළුන් කිඹරහ ශේරිඹන් ශජෝන්ස  හශස 
හිතුශෝ  ශභොද ශන්ශන්? ශේරිඹන් ශජෝන්ස හිතුහ,  "Doping 
case එේ ඔප්පු ශන්න අවුන්ද්දේ විතය ඹනහ. ඒ අවුන්ද්ද 
ඇතුශතදී වේඵ ය න්න මුදල් ටි ඇ  ජීවිශ්  ත ය න්න" 
කිඹරහ. එශවභ වුශණෝ  යශට් ්රීඩහ්  ඉයයි,  අලු්  ්රීඩඹන්ට 
රළශඵන ආදර්ලශඹනු්  ළඩේ නළ  ශනහ. එභ නිහ අපි 
ඔඵතුභහශන් ඉල්රහ සිටිනහ, විශලේශඹන්භ doping ේඵන්ධ 
අණඳන්  ලේ භ්  යන භන්, අශප් ආයුර්ශේද ේශේ්රඹ 
වයවහ ව ශද්ීයඹ නහභශඹන් එන උ් ශ් ජ බහවිතහ කිතිභ 
ේඵන්ධ  ඳර්ශ ණ ටයුතු පිබඳඵ ඔඵතුභහශස ආඹතනඹ 
ලේ භ්  යන භන්, ්රීඩඹන්ට මුදල් ේඵන්ධ ඳහරනඹේ 
ඇ  කිතිභ්  සිදු යන්න කිඹරහ. භභ කිඹන්ශන් ඒ රි ට් 
්රීඩහශන්භ ඳටන් න්න කිඹරහ ශනොශයි. ඉසශල්රහභ ශේ 
ඳහර්ලිශේන්තුට ඳන්  ශටුේඳතේ ශශනන්න. ඔඵතුභහට 
රිට් ඳහර භ්ඩඩරශඹන් එඹ ඳටන් න්න  අභහන් ශයි. නමු්  
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඳන්  ශටුේඳතේ ඉදිරිඳ්  යරහ ේභත 
වුණහභ, ඒ ඳන න් ඒ යන්න පුළුන්. අඩුභ ණශන් 
නහඹඹහට ව උඳනහඹඹහට්  සීභහේ වදන්න. 
නහඹඹහටයි, උඳනහඹඹහටයි ඒ න්් ඹ රළබුණහභ ඇ . 
මුදලු්  ශොඩහේ රළශඵනහ.   

 ඳසු ගිඹ T-20 තයහලිඹ පිබඳඵ ඔඵතුභහට අශඵෝධඹේ 
ඇ .  භවය කුල් ළඩිච්් ්රීඩඹන්ට ඊශඟ දශේ ල්ලි 
ශඳන්නුහභ ඉන්දිඹහට දුරහ ඹන වළටි අපි දළේහ. ඒ ශොල්රන් 
අමු අමුශේ කිේහ, "අපි ය ට ශනුශන් ශල්රේ යන්ශන් 
නළවළ" කිඹරහ. අපි දන්නහ, යට ශනුශන් ශල්රේ යන්ශන් 
නළ  ඵ. නමු්  රිට් කිඹන්ශන්, athletics  කිඹන්ශන් ශේ යශට් 
මිනිසසුන්ශස ශද්ල්. ඒ space එ යශට්. එ මිනිශවකුශස talent 
එකින් ශභොේද යන්ශන්? ්රීඩඹන් 11ශදශනේ විතයයි ශන් 
්ඩඩහඹභට න්න පුළුන්.  

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒශන් අදවස ශන්ශන් 
නළවළ  ශන්  ත්  අඹ නළවළ කිඹරහ. ඒ නිහ අපි ඳළවළදිලිභ 
කිඹන්ශන්,  මුදල් ේඵන්ධ අනිහර්ශඹන්භ නී ඹේ වදන්න 
කිඹරහයි.  අපි කිඹන්ශන් මුදල් රභහණඹට ඩහ ඒ කීේ දයන 
හරශ දී ඔවුන්ට ශඳනී සිටීභට වළකි, අ් ඳ්  ය ත වළකි 
ශද්ල්  ේඵන්ධශඹනුයි.  භහ හිතන විධිඹට  “Panama case” එ 
-විශ්ාල මුදල් විශුද්ධිකරණ - සම්බන්ධහ නුත් ලංකාහේ 
්රීඩඹන්ශස නේ ෆවිරහ කිඹරහ ආයංචිඹේ  ශඵනහ. ්රීඩහ 
ඇභ තුභනි, ඒ පිබඳඵ ඔඵතුභහ ශොඹහ ඵරන්න.  

භශස දළනීශේ වළටිඹට රංහශේ්  තුන් ශදශනේ හශස 

ඉන්නහ. ඒහශ ්   ්රීඩශඹෝ ඉන්නහ. ඳසු ගිඹ  Golden Key 

issue  එශේ්  විලහර ලශඹන් ්රීඩශඹෝ සිටිඹහ අපි දළේහ. 

්රීඩඹන් මුදල් ශොඹහ ළනීභ පිබඳඵ අඳට  කිසිභ රලසනඹේ 

නළවළ. නමු්  ්රීඩහ මුදල් භතභ ශන ගිශඹෝ   ඔඵතුභහට ශභහි  

විනඹේ ඇ  යන්නට ඵළරි ශනහ. ඔඵතුභහ anti doping   

ේඵන්ධ Commandosරහට  බහය දුන්න්  ශේයන්න ඵළවළ. එභ 

නිහ ්රීඩහශන් මුදල් ශොඹහ ළනීභ ේඵන්ධශඹන්  

අනිහර්ඹශඹන්භ ඹේ විනඹේ  ඇ  යන්න. එතශොට  අශනේ 

රලසනරට උ් තය  රළශේවි කිඹන හයණඹ  භතු යමින්   භශස 

ථහ අන් යනහ. ශඵොශවොභ සතු යි. 
 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශඵොශවොභ සතු යි.   

මීශඟට,  න් තුහය ඉඳුනිල් අභයශේන භන්ත්රීතුභහ.  

 
[ප.බහ. 11.42] 

 

ගරු ුරහය ඉඳුනිල් 0 අභයප්ේන භවතහ 
(ரண்புறகு துர இந்துணறல் அகசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ්රීඩහර ශඹදීශේ දී 

උ් ශ් ජ රය ළනීභට එශයහි ේමු  ඳනත ඹටශ්  නිශඹෝ  

පිබඳඵ විහදඹ ඳළළ් ශන අද දිනශ  ශභභ භහතවහ 

ේඵන්ධශඹන් ්න කිහිඳඹේ ථහ කිතිභට රළීභ ළන භහ 

න්ශතෝ ශනහ. ඒ එේභ භහ නහටුට ඳ්  න 

හයණඹකු්   ශඵනහ. න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ 

න භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ අසුන් 

න්නශොට  භහ හිටි ශ   එවහ ශප්බඳශ යි. දළන් ගිහිල්රහ, ගිහිල්රහ, 

ගිහිල්රහ ශේ ශප්බඳශ  අන් භ භන්ත්රියඹහ ශඟට ඉන්න ඊශඟ 

භන්ත්රීයඹහ ඵට ඳ්  ශරහ  ශඵනහ. එභ නිහ ශේ දසර 

භභ ශඳොඩි භී ඹකින් ඳසු ශනහ. භට්   එවහ ඳළ් ත ට ඹන්නට 

රළශඵන ද දහශදෝ කිඹන නහටු්  හිශ්   ඹහශනභ 

තභයි භහ අද දින ශේ විහදඹට වබහගි න්ශන්, න් නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි.  [ඵහධහ කිතිභේ] 

අපි අද දින ථහ යන්ශන් ඉතහභ්  හලීන භහතවහේ 

ළනයි.  ්රීඩහර ශඹදීශේදී  උ් ශ් ජ රය  ළනීභට  එශයහි  

ේමු  ඳනත ඹටශ්  නිශඹෝ ේඵන්ධශඹන් ථහ යන්නට 

ලින් භභ අද  ්රීඩහ ඳ් ීම  ශඵන ත් ් ඹ ළන ථහ 

යන්නට ළභළ යි. අතීතශ  ්රීඩහට රිඹ ශ ජනතහේ, 

්රීඩහට  රිඹ ශ ඳහල් සිසු දන්න් පිරිේ  හිටපු යට  න් 

්න්දිභ භශස  භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශස  අද ඳහල් දන්න්ශන් 

සිඹඹට 5ේ  හශස  රභහණඹේ තභයි රිඩහ  ටයුතුර  නියත 

න්ශන්. විබහ භහනසි් ඹ, tuition භහනසි් ඹ, 

ශදභවුපිඹන්ශස  ශඵන භතහද සිඹල්ර නිහ අද දන්න් 

ේපර්ණශඹන්  ඹහන්ත්රීයණඹ ශච්් ගියේ  ටිේ  ඵට ඳ්  

යන රිඹහලිඹ  හිය ශරහ ඉන්නහ.  

්රීඩහ කිඹන එ දන්න්ට ශඵොශවොභ හඳයහක් රිඹහේ 

වළටිඹට අර්ථ දේන  භහනසි් ඹේ අද ශදභවුපිඹන් තුශ ඇ  

ශරහ  ශඵනහ. ශේ නිහභ අද දන්න් තුශ ඳරියඹට ඔශයෝ තු 

දීශේ වළකිඹහ නළ  ශරහ  ශඵනහ. අපි පුංචි හරශ   ශල්රේ 

ඵ්  ඉේහ; ශෝේපිට්ටු ඉේහ. අද සිටින දන්න් ශෝේපිට්ටු 

කිඹන්ශන් ශභොනහද කිඹරහ්  දන්ශන් නළවළ. අද ඉන්නහ 

දන්ශෝ හිතන්ශන් ඒහ න ජහ ඹේ කිඹහයි. අපි ළලි-දවිලි භඟ 

ළටුණහ. ව-ශොශ, ඇශ-ශදොශ, වයහ-ඵහන භඟ අශප් පුංචි 

හරශ දී අඳ ළටුණහ. න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ 

නිහභ ඳරියඹට අනුර්තනඹ ීමශේ වළකිඹහ අඳට රළබුණහ. කුඩහ 

දන්ශෝ වළටිඹට, ශියඹන් වළටිඹට ඒ හරශ  අඳ ශඵොශවොභ 

ලේ භ්  විධිඹට ශොඩ නළඟුණහ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

අශප් න් ්රීඩහ ඇභ තුභහ්  ශේ අසථහශේ ශේ න් බහශේ 

රැඳී සිටිනහ. භභ ඒ ළන න්ශතෝ ශනහ. භට භතයි, අඳ 

ශදශදනහ විලසවිදයහරඹට ගිහිල්රහ එට න දඹ විපු 

ආහයඹ. ඒ හරශ දී අපි ශදශදනහට් , ත මි්රශඹකුට්  කිේහ, 

"වපිඹේ, dips සිඹඹේ" කිඹහ. අපි ශදශදනහ dips සිඹඹ වරහ 

න් න්ශන් නළතු උඩ ඵළලුහ. "මුන් ඹේකුශන්. වපිඹේ, ත 

ඳනවේ" කිඹහ එතශොට කිේහ. අපි ශදශදනහ ආඳසු ඒ dips 

ඳනව්  වරහ උඩ ඵළලුහභ, "දළන් නළඟිටපිඹේ" කිේහ. භභ ශේ 

අසථහශේදී ඒ ළන වන් කිතිශභන් සිදු  ශශේ යිහන්ේ 

ශනොශයි. ඒ තුබඳන් භභ කිඹන්න වළදුශේ ශේයි. අපි අශප් ශභහ 

හරඹ තුශ, තන්ණ හරඹ තුශ ශොඩ නඟහ ්  අශප් ජඹයි 

එතළන  බුශ්ඩ. ශේ භෆත හරශ  සිට අපි පු්  ඳ් ලින් ව 

ජනභහධය තුබඳන් දකිනහ, "්රීඩහ තයඹට වබහගි වුණු දන්ශේ 

ඇද ළටුණහ. අශන් අහනහට ඒ දන්හ මිඹ ගිඹහ" ඹනහදී 

රව්  . දන්න්ට තය ිනන්න ඵළවළ; භවන්සි ශන්න ඵළවළ; 

අේට ඹන්න ඵළවළ; ඳරියඹට අනුර්තනඹ ශන්න ඵළවළ. 

දන්ශෝ ඇද ළශටනහ; ශයෝගී ශනහ; මිඹ ඹනහ. ශේ තභයි 

අද ්රීඩහට අ් ශරහ  ශඵන විලහරභ ශවදහ්ඹ කිඹන එ්  

භභ විශලේශඹන්භ වන් යන්න ඕනෆ. ශේ නිහභ අද අශප් 

රජහ ශරඩ ශරහ. අද අශප් ජනවනශඹන් ෆභ 

වතයශදශනකුශන් එේශශනකුට - සිඹඹට විසිඳවේ අද 

දිඹළඩිඹහ ශයෝගීන් ඵට ඳ්  ශරහ. ශද්ලඳහරශඹෝ වළටිඹට අඳ 

සිඹලු ශදනහ භශ ශල්ර ඹනහ. එශේ ගිඹහභ අපිට ළඩිපුයභ 

අවන්න ව දකින්න රළී  ශඵන්ශන් වවද ශයෝලින් ව 

පිබඳහ ශයෝලින් මිඹ ගිඹ අඹ පිබඳඵයි.  

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශරෝ ශෞය 

ංවිධහනශ  මීේණ ද් ත අනු ශඳනී ඹනහ, ශභශේ සිදුන 

භයණලින් සිඹඹට වතබඳවේ සිදු ශන්ශන් වවදඹ ශයෝලින්ඹ 

කිඹන හයණඹ. අශප් ජනතහශන් සිඹඹට වතබඳවේ 

පිබඳහලින් මිඹ ඹනහ. ශඳණවලු ශයෝලින් සිඹඹට අට 

ජනතහේ මිඹ ඹනහ. ඒ හශසභ සිඹඹට වතේ දිඹළඩිඹහ 

ශයෝශඹන් මිඹ ඹනහ. ඉ න් ශභන්න ශේ විධිඹට අද භහජශ  

සිටින ජනතහ ශරඩ  ීමභ නිහ අද අඳ ඵයඳතශ රලසනඹට මුහුණ 

ඳහ සිටිනහ. ඒ නිහ විශලේශඹන් තවනේ උ් ශ් ජ කිඹන 

හයණඹ ද්විතීයි හයණඹේ න අතය, ශභන්න ශේ රහථමි 

හයණඹ පිබඳඵ අපි වුන්්  අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆඹ 

කිඹහ භහ හිතනහ. ඒ පිබඳඵ න් ්රීඩහ ඇභ තුභහශස 

අධහනඹ්  අඳ අනිහර්ඹශඹන්භ ශඹොමු යන්න ට ඕනෆ.  

විශලේශඹන්භ අඳ තුශ  ශඵන ආල්ඳ ශද අඳශස 

අධහනඹ ශඹොමු යන්න ඕනෆ.  දුන්නයි, ඊතරඹයි අය් ත, 

බින්තළන්ශන් ඉඳදුණු ජනතහේ සිටිනහ. බින්තළන්ශන් ජනතහ 

ඉඳශදන්ශන් දුන්නයි, ඊතරඹයි අය් ත තභන්ශස ංසව ඹට 

ආශේණියි. 

වළඵළයි ශ්රී රංහ දුනු විදින්නන්ශස ංභඹ රිඹහ් භ 

ශන්ශන්, ඒ ්රීඩයින් තය දින්ශන් ශොශම, කුන්ඳු් ශ්  
ඉරහ. ව ජශඹන්භ දුන්නයි, ඊතරඹයි අතට අය් ත අඹ 

බින්තළන්ශන් ඉන්ශදද්දී, දුනු පිබඳඵ ජහතයන්තය තයරට 
ඹන්ශන්, රංහශේදී තය දින්ශන් ශොශම වශ්  ජනතහ. අශප් 

යශට් ්රීඩහ පිබඳඵ  ශඵන්ශන් "ශොශමට කිරි, භට ළකිරි" 

කිඹන ංල්ඳඹ. ේලින් බිහි න ශඵොශවෝ දේයින්ට යබඳඹ 
- හේදිකාව - හිමි හවන්හන් නැහැ; ඔවුන්ට පිට්ටනි  හිමි හවන්හන් 

නළවළ. ශන්  ශොටේ ශඵොශවෝ දුයට ්රීඩහ තුශ ඒ යරහද 
රඵනහ. ඒ නිහ අපි ශේ ආල්ඳලින් ඵළවළය ශන්න ඕනෆ 

කිඹන එ භභ විශලේශඹන්භ ශේ අසථහශේදී කිඹනහ.  

තවනේ උ් ශ් ජ ළන භන්ත්රීතුභන්රහ කිහිඳ ශදශනේ ථහ 

ශහ. ශල්රභ, "sports" ීමභ තුශ ශේ ත් ් ඹට ඳරිර්තනඹ 

වුණහ කිේහ. ්රීඩහ යහඳහයඹේ ඵට ඳ්  ීමභ තුශ "තවනේ 

උ් ශ් ජ" කිඹන ංල්ඳඹ ළඩි ළඩිශඹන් රිඹහ් භ 
ශනහ. විශලේශඹන්භ පුහුණුන්න් වුණ්  භවය 

අසථහ රදී ඒ වහ අනුඵර ශදනහ, තභන්ශස ්රීඩඹන් රඵන 
ජඹග්රවණ රභහණඹ ළඩි ය ළනීභ වහ; තභන්ශස ්ඩඩහඹභ 

රඵන cups ටි ළඩි ය ළනීභ වහ; ්රීඩහ ංේ රඵන cups 
ටි ළඩි ය ළනීභ වහ. ඒහ නළළ් ීමභට ඳටන් න්න ඕනෆ 

ඳහශරන්. ඳහල් භට්ටශභන්, ශොට්ඨහ භට්ටශභන්, රහඳ 

භට්ටශභන්, ඳශහ්  භට්ටශභන් ඒ ළන අක්ේණඹේ 
ශශයන්ශන් නළවළ. ඔශවේ ඹන්න ඇයරහ ඉන්නහ. ඳහල් 

භට්ටශභන් දේ ්රීඩශඹෝ බිහි ශනහ. ඔවුන් ජහ  භට්ටභට 
ආහට ඳසශේ ජහතයන්තය තයරට ගිඹහභ තවනේ උ් ශ් ජ 

බහවිතහ ය ඇ  ඵ විදයහ් භ ඳතිේණලින් තවවුන් න 
විට දේ ්රීඩශඹෝ අඳට අහිමි ශන්න ඳටන් න්නහ.  

ඳසු ගිඹ හරශ  එශවභ සිදු වුණහ. පුහුණුන්න් තභන්ශස 

කීභේ වළටිඹට බහය අය ශන ජහතයන්තයඹට ඹන්න ලින් 

ඳහශල් ඉරහභ ඔවුන් ශිේණඹ යනහ නේ, පුංචි ඳළශ වළටිඹට 

අපි නිර්භහණඹ යන දේ ්රීඩයින් අඳට දහ්  අහිමි 

ශන්ශන් නළවළ. ඒ පිබඳඵ්  අපි විශලේශඹන්භ අධහනඹ ශඹොමු 

යන්න ඕනෆ.  

අධයහඳන අභහතයහංලඹ ව ්රීඩහ අභහතයහංලඹ කිඹන්ශන් අද 

අභහතයහංල ශදේ. අද විතයේ ශනොශයි, ඊශඹ්  ශදේ; 

ශඳශර්දහ්  ශදේ; අතීතශ දී්  ශදේ. භභ හිතන වළටිඹට, 

භශස දළේශේ වළටිඹට අධයහඳන අභහතයහංලඹ ව ්රීඩහ 

අභහතයහංලඹ කිඹන අභහතයහංල ශද  ඵද්ධ ශන්න ඕනෆ. භභ 

නේ න්ශතෝඹට ඳ්  ශනහ. ශභොද, ශේ න යජඹ තුශ 

අධයහඳන අභහතය ධුයඹ්  කුන්ණෆර දිසත්රිේඹට වේඵ ශරහ 

 ශඵනහ, ්රීඩහ අභහතය ධුයඹ්  කුන්ණෆර දිසත්රිේඹට වේඵ 

ශරහ  ශඵනහ. භභ හිතන විධිඹට ශවො රයහණ මි්රශඹෝ 

ශදශදශනේ තභයි ශේ අභහතය ධුය ශදශේ ටයුතු යන්ශන්. ඒ 

රයහණ මි්ර් ඹ්  ්රීඩහට ආශිර්හදඹේ ශයි කිඹරහ භභ 

විලසහ යනහ. ශේ ශද එට ඵද්ධ ශරහ භන්  ශශෝ  

ඉතහභ පරදහයී ඵ භභ විශලේශඹන්භ වන් යනහ.  

තවනේ උ් ශ් ජ පිබඳඵ ඳතිේණ වහ අඳට ඹන මුදර 

භභ හිතන විධිඹට අශප් යටට ඵයඳතශ විඹදභේ. ඒ සුළුඳටු 

නළවළ. හිශතන හිශතන විධිඹට ඒ ඳතිේණ යන්න ඵළවළ. ඒ 

ඳතිේණ වහ අලය හේඳර ඉන්දිඹහට ඹන්න ශනහ. භභ 

දන්නහ තයභට හභහනයශඹන් එ ඳතිේණඹට ඇශභරිහනු 

ශඩොරර් ශදසිඹඹ ඳභණ මුදරේ අඹ යනහ. දශ ලශඹන් 

් තහභ න්පිඹල් 30,000ට ආන්න මුදරේ එ ඳතිේණඹේ 

වහ විඹදේ යන්න අඳට සිදු නහ. 2014 ර්ශ  විතයේ 

ඳතිේණ වහ අපි එළනි හේඳර 233ේ ඉන්දිඹහට ඹරහ 

 ශඵනහ. 233, න්පිඹල් 30,000න් ළඩි ශහභ රළශඵන අඹ 

භභ හිතන වළටිඹට විලහර විඹදභේ. ඒ අශප් යටට සිදු න විලහර 

ඳහඩුේ. ඒ නිහ ඒ වහ ළඹ යන මුදල් අපි අය කිඹන රහථමි 

හයණහ වහ ළඹ යරහ, ශඳොශයොශන් ඳන්න ශන්න 

ලින් නිඹශඳෝ ශතන් ඩහ දභන්න ටයුතු ශශෝ  භභ හිතන 

විධිඹට ශේ හයණහ මීට ඩහ යර ව ඳවසු ශනහ. භභ ඒ 

පිබඳඵ්  අශප් ්රීඩහ අභහතයතුභහශස අධහනඹට ශඹොමු 

යනහ.  

 අපි දන්නහ, විවිධ අශශවි ල්ර, ඖධ ල්ර 

ලේ ජන ඳහන ර් ඕනෆ තයේ  ශඵන ඵ. ඒහ මිරදී 

ළනීභට, බහවිතහ කිතිභට කිසිභ තවනභේ නළවළ. ඒහශ  

රමි ඹේ නළවළ. එ ශශශ ළර ශඵොශවොභ රසිද්ධ ලේ  

ජන ඳහනඹේ අශරවි ශන්හ. ඇ ශේ අභහන්ේ වළදුණහභ අපි්  

ඒහ ඳහවිච්චි යනහ. PHI භව් තඹහ ඇවිල්රහ ඒහ ඇල්ලුහ. 

භභ භවජන ශෞය ඳතිේණ භව් භශඹේශන් ඇහුහභ ඔහු 

1249 1250 

[න් තුහය ඉඳුනිල් අභයශේන භවතහ] 
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කිඹනහ, "ශේ අශරවි ශ ශනොවළකියි. ශේ වහ රමි ඹේ 

නළවළ. ශේ ශේ ආහයශඹන් ලේ  ජන ඳහනඹේ ශර අශරවි 

ශ ශනොවළකියි" කිඹරහ. වළඵළයි අපි වුන්්  දන්නහ, වුන්්  

බහවිතහ යන භවහ අභවතඹේ හශස අපි හිතන භවය ශද්ල් 

නීතයනුකර ශනොන ශද්ල්. ශභන්න ශේහ විශලේශඹන් ඳහල් 

දන්න් අය න්නහ; අඹහශල් ඳහවිච්චි යනහ. ශේහ තුබඳනු්  

ශඵොශවොභ අහිතය ත් ් ඹට අපි ඹනහ.  

විශලේශඹන් ශරඩ ශයෝ වහ ශදන ශඵශව් , භහනසි 

ශයෝගීන් වහ නිකු්  යන ශඵශව් , ළස වහ නිකු්  යන 

Corex-D හශස සියප් ර් ඳහල් දන්න් බහවිතහ යනහ. 

ඳහල් දන්න් ඒහ උ් ශ් ජනඹන් වහ බහවිතහ යනහ. ශේහ 

වහ අපි වළභ ශශනකුශසභ අධහනඹ විශලේශඹන්භ ශඹොමු 

ශන්නට ඕනෆ. අශප් භහින්දහනන්ද අලු් භශස භළ තුභහ, එතුභහ 

අශප් හිටපු ්රීඩහ ඇභ තුභහ. භභ කිඹන්ශන් නළවළ, එතුභහ ්රීඩහට 

ශේඹේ ශනොශහ කිඹරහ. එතුභහ ඒ හරශ  විතයේ ශනොශයි, 

ශේ හරශ ්  ්රීඩහට ශේඹේ යනහ. විශලේශඹන් එතුභහ 

ශඳොය ශඳොල් ්ඩඩහඹශේ ශඵොශවොභ කීර් භ්  හභහකයශඹේ 

වළටිඹට, ඉදිරි ශඳශ ඉන්න හභහකයශඹේ වළටිඹට එතුභහ දළන් 

ශඳොය ශඳොල් ශනොශවෝ  ශවොය ශඳොල් ්රීඩහ යනහ. ආ්ඩඩු 

ඵරශ  ඉන්ශදද්දී එතුභහ ්රීඩහ ඇභ යඹහ විධිඹට අශනකු්  

්රීඩහරට වශඹෝඹ දළේවූහ හශසභ එතුභහ දළන් විඳේශ  

භන්ත්රීයශඹේ වළටිඹට ඉන්ශදද්දී ඒ ශවොය ශඳොල් ්ඩඩහඹශේ 

ඉිනමින් ඒ ්රීඩහ තුශ ශඵොශවොභ හර්ථ නියත ශරහ ඉන්නහ.  

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශභොේද "ශවොය ශඳොල්" කිඹන්ශන්? 

 
ගරු ුරහය ඉඳුනිල් 0 අභයප්ේන භවතහ 
(ரண்புறகு துர இந்துணறல் அகசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

"ශවොය ශඳොල්" කිඹන්ශන් අය තමුන්නහන්ශේරහ ශේ දිනර 

දිටභ වශන වශන ඹන ශඳොල්. [ඵහධහ කිතිභේ]  ඒ අශප් 

යටට ඵද්ද ශච්් "ශඳොය ශඳොල්" කිඹන ්රීඩහ. තමුන්නහන්ශේරහ 

ඒ යශන ඹන විධිඹ අනු භවන් ඒට කිඹනහ, "ශවොය 

ශඳොල්" ්රීඩහ කිඹරහ. න් භන්ත්රීතුභනි, අපි ඹම ඳශහශ්  ශඳොල් 

ත්රිශෝණශ  ජී්  ශන හින්දහ ශඳොල් ළන අපි ශවොට දන්නහ. 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ලහඳ ශන්න නේ ශඳොල් 

ශඩිඹ මුඩ්ඩ රරහයි වන්න ඕනෆ.  

 
ගරු ටී. යංජි ක ද ප්ොයිහ භවතහ 
(ரண்புறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මුඩ්ඩ ශනොශයි රන්න ඕනෆ ශයොඩ්ඩයි. 

 
ගරු ුරහය ඉඳුනිල් 0 අභයප්ේන භවතහ 
(ரண்புறகு துர இந்துணறல் அகசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ආශිර්හද ශන්න වන්ශන් ඒ ශඳොල් ශඩිශ   ශඵන 

මුඩ්ඩ්  එේ. වළඵළයි මුන්නළශවේරහ ශඳොල් ළන දන්ශන් නළවළ. 

මුන්නළශවේරහ ශඳොල් වන වළභ තළනදීභ වන්ශන් ශඳොල් 

ශඩිශ   ශඵන මුඩ්ඩ්  එේයි. තමුන්නහන්ශේරහ ශඳොල් 

වන්න්  දන්ශන් නළවළ. ලහඳ ශන්න නේ වන්න ඕනෆ, ඒ 

මුඩ්ඩ රරහ. ඒ නිහ තමුන්නහන්ශේරහ ඒ ශවොය ශඳොල් ්රීඩහ ඒ 

විධිඹට යශන ඹෆභ පිබඳඵ- 

ගරු ටී. යංජි ක ද ප්ොයිහ භවතහ 
(ரண்புறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මුඩ්ඩ රරහ ළහුශෝ  ශොශවොභ දීද? 

 
ගරු ුරහය ඉඳුනිල් 0 අභයප්ේන භවතහ 
(ரண்புறகு துர இந்துணறல் அகசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ඒ තභයි. තමුන්නහන්ශේරහ ඒ වන තයභට තභයි 

තමුන්නහන්ශේරහශස ්ඩඩහඹශේ අඹ එේශනහ ශදන්නහ,  

එේශනහ ශදන්නහ ආඳහු ශභවහට එන්ශන්. එශවභ එන්ශන්, 

තමුන්නහන්ශේරහ අඳට ලහඳ ශන්න වන නිහද, තමුන්නහශේරහ 

වන ඒ ශඳොල් ශඩිශඹන් අඳට ආශිර්හදඹේ ශන නිහද කිඹරහ 

භභ ශේ අසථහශේදී තමුන්නහන්ශේරහශන් අවන්න ළභළ යි.  

භහින්දහනන්ද අලු් භශස භන්ත්රීතුභහ කිේහ, එතුභහ ්රීඩහ 

අභහතයහංලඹ යන හරශ  නහභල් යහජඳේ භන්ත්රීතුභහ තභයි 

ඇභ භ ශශේ කිඹරහ වුද ඇභ යශඹේ කිේහ, නහභල් 

යහජඳේ භළ තුභහ ශනොශයි ඇභ භ ශශේ එතුභහභයි කිඹරහ. 

එතුභහ ඒට උදහවයණඹේ විධිඹට ශනහශේ, නහභල් යහජඳේ 

භළ තුභහ ඇභ භ ශහ නේ ආයේ ශල්ේතුභහශස 

ශඳෞද්ලි ශල්ේයඹහ එතුභහට අයින් යන්නට වළකිද කිඹන 

හයණඹයි. න් භන්ත්රීතුභනි, නහභල් යහජඳේ භළ තුභහ 

ඇභ භ යපු නිහ තභයි ඒ හරශ  ඒ ශවෝදය ඥහ  

්ඩඩහඹේ තුශ  බුණු භත ළටුේ අනු ආයේ 

ශල්ේතුභහශස ශල්ේයඹහ අයින් යන්න ටයුතු ශන්ශේ. 

 එශවභ ශශේ, තමුන්නහන්ශේශස වයිඹට ශනොශයි, නහභල් 

යහජඳේ භන්ත්රීතුභහශස වයිඹට කිඹන එ්  තමුන්නහන්ශේට 

භතේ යන්න ඕනෆ. ඒ පිබඳඵ සිහිඳ්  යමින් ශේ අසථහ 

රඵහ දීභ පිබඳඵ - 

 

ගරු ටී. යංජි ක ද ප්ොයිහ භවතහ 
(ரண்புறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ශොච්්ය ෆ ළහු්  ඇභ භේ රළශඵන්ශන් නළවළ. 

 
ගරු ුරහය ඉඳුනිල් 0 අභයප්ේන භවතහ 
(ரண்புறகு துர இந்துணறல் அகசண) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අපි න්ශතෝ ශනහ, ඔඵතුභහ අභහතය ධුයඹ දයපු හරශ  

ටයුතු යපු හර්ථ විරහඹ ළන. න් නහභල් යහජඳේ 

භන්ත්රීතුභහ එභ අභහතය ධුයශ  ටයුතුරට ඇඟිලි වපු 

ආහයඹ්  එතළනින් ඳළවළදිලි නහ.  

අහන ලශඹන් ඒ පිබඳඵ වන් යමින්, භට අසථහ 

රඵහ දීභ ේඵන්ධ න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ ට 

භශස ශෞයනීඹ සතු ඹ පුද යමින් භශස ්න සල්ඳඹ 

අන් යනහ. ශඵොශවොභ සතු යි. 

[ප.බහ. 11.58] 
 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ (ක්රීඩහ අභහතයුරභහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக - றகபரட்டுத்துகந 

அகச்சர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශ්රී රංහ උ් ශ් ජ භර්දන 

නිශඹෝජයහඹතනඹ විසින් ඳ් හශන ඹහ යුතු තවනේ 

උ් ශ් ජ රය පිබඳඵ අඳ ළට් ඳ්රශ  ඳශ යරහ, ඒ 

විහදඹට න්න අසථහශේදී ඒ ේඵන්ධ අදවස දේන්න 

රළීභ ළන භභ ඉතහභ න්ශතෝ නහ.  

1251 1252 



ඳහර්ලිශේන්තු 

අඳට භතයි 1990දී විතය තවනේ උ් ශ් ජ පිබඳඵ 

විලහර  හතේ ශරෝශ  ඇ  වුණහ. එතළනින් ඳසශේ 

උ් ශ් ජ භර්දනඹ කිඹන හර්ඹ බහයඹ ඇ  යරහ, 1999දී 

ශරෝ උ් ශ් ජ භර්දන නිශඹෝජයහඹතනඹ ළනඩහශේ 

ශභොන්ට්රිඹල් නයශ  පිහිශටේහ. ශරෝශ  අශනේ යටරට්  

ශභඹ සථහය ආඹතනඹේ විධිඹට සථහපිත යන්නඹ කිඹන 

හයණඹ යුශනසශෝ ංවිධහනඹ විසින් රහල කිතිශභන් ඳසු 

2005.10.19න දහ රංලශ  ඳළරිස නුය ශේ ආයේබ යරහ, 

ජහතයන්තය ලශඹන් ඒ ේමු ඹ ශනහහයින් ඳසශේ 

2011.02.24 ළනි දහ අපි නිර ලශඹන් ඒට අ් න් ශහ.  

භභ සතු න්ත නහ අශප් භහින්දහනන්ද අලු් භශස 

භළ තුභහට, ඔඵතුභහ ්රීඩහ අභහතයයඹහ වළටිඹට සිටි හරශ  

2013 අං 33 දයන ්රීඩහර ශඹදීශේ දී උ් ශ් ජ රය ළනීභට 

එශයහි ේමු  ඳනත ඳහර්ලිශේන්තුශේ ේභත යරහ එඹ 

රිඹහ් භ යන්න අලය යන ටයුතු ටි රෆස  කිතිභ 

ේඵන්ධ. ඒ අද ශරෝශ  අතයලය හයණඹේ ඵට ඳ්  

ශරහ  ශඵනහ.  

විශලේශඹන්භ ්රීඩහ ් තහභ ශභඳභණ හරඹේ අඳට 

 බුශ්ඩ තභන්ශස ලේ ඹ, තභන්ශස ඇඟ ඇතුශශන් එන ලේ ඹ 

ඳහවිච්චි කිතිභ මි ශන කිසිේ ශනොශයි. වළඵළයි, ඳසු හලීන 

ශේ දිගින් දිටභ ඇවිල්රහ තවනේ උ් ශ් ජ රය රඵහ 

ළනීශේ රිඹහලිඹ දේහ ඇදිරහ ගිඹහ. ඒ නිහ අද අඳට ඒ 

ආඹතනඹ ශොඩේ දියුණු යන්න  ශඵනහ. අශප් තුහය ඉඳුනිල් 

අභයශේන භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශස, ඳසු ගිඹ අවුන්දු ණනහ 

ඵරපුහභ අපි samples විලහර රභහණඹේ රඵහ ළනීශේදී 

ඉන්දිඹහ ඇතුළු ශන්  යටරට ඹන්න සිද්ධ ශරහ  ශඵනහ. 

ශේ හයණශ දී අශප් භහින්දහනන්ද අලු් භශස භන්ත්රීතුභහ 

කිේහ, "ශේ ආඹතනඹ දියුණු යන්න" කිඹරහ. න් භන්ත්රීතුභනි, 

භභ ළභළ යි ඔඵතුභහට කිඹන්න. ඔඵතුභහ ඒ දළන න්න එ 

ශවොයි. අපි ශභහි ඳශමුළනි හර්ඹ බහයඹ විධිඹට න්පිඹල් මිලිඹන 

102 මුදරකින් ේපර්ණ ඳවසුේ හිත ශොඩනළඟිල්රේ ඉින 

යන්න සුතදහ ්රීඩහංනඹ ශඟින් ඉඩේ ශොටේ අයශන, 

ඳසු ගිඹ 31ළනි දහ මුල්ර  ඹරහ ළඩ ඳටන් ් තහ. ඳතිේණ 

ටයුතු යන්න අලය යන සිඹලුභ ඳවසුේ හිත ආසිඹහශේ 

ඉවශභ භධයසථහනඹේ ඵට ඳ්  කිතිශේ ඵරහශඳොශයෝ තුශන් 

තභයි ඒ ශොඩනළඟිල්ර ඉදි යන්න අලය යන ටයුතු අපි 

රෆස  ශශේ. අපි දළනට ඒ ටයුතු රිඹහ් භ යශන ඹන්ශන් 

්රීඩහ විදයහඹතනශ   ශඵන ඉතහභ කුඩහ හභය ශද තුනේ 

අයශන. ඒ නිහ භහ කිඹන්න ළභළ යි, ඔඵතුභහ ඒ ඳනතට අනු 

ඳටන් අයශන කුඩහ හභය ශද තුන ශ න්ණු ඒ හර්ඹඹ අපි 

සථහය  ශොඩනළඟිල්රට අයශන ගිහින්, ඒ දියුණු යන්න 

ටයුතු යනහ කිඹරහ. ළඩ ශශයන්ශන් නළවළයි කිඹරහ 

ඔඵතුභහ කිේහට, ඔන්න දළන් අපි එ ළඩේ ඳටන් අයශන 

 ශඵනහ. භභ අශනේ ඒහ කිඹහශන, කිඹහශන ඹන්නේ. 

ශදළනි හයණඹ ශේයි. න් භහින්දහනන්ද අලු් භශස 

භන්ත්රීතුභනි, හිටපු ්රීඩහ ඇභ තුභහ විධිඹට ඔඵතුභහ ්රීඩහ ඩහ 

ළටිරහ; ්රීඩහ ඩහ ළටිරහ කිේහට හභහනයශඹන් විඳේඹට 

ගිඹහභ අපි්  කිඹන්ශන් එශවභ තභයි. කිඹරහ විතයේ භදි. ඒහ 

ඔප්පු යරහ්  ශඳන්න්න ඕනෆ. ඩහ ළටුණු ්රීඩහ ංේ 

ණනහේ ේඵන්ධ භභ ඔඵතුභහට කිඹන්න ළභළ යි. භභ 

්රීඩහ අභහතයහංලඹ බහය න්න ශොට ඔඵතුභහශස හරශ  ඳටන් 

් ත ්රීඩහ ංේ 17ේ  රලසන  ශඵන ්රීඩහ ංේ ඵට ඳ්  

ශරහ  බුණහ. ඔඵතුභහ ඔලිේපිේ මිටු්  එේ දිගින් දිටභ 

ය්ඩඩු කිතිශේ ර පරඹේ විධිඹට භභ විලසහ යනහ ඔඵතුභහ 

ශවො ශදඹේ ශන්න ඇ  යන්න වළදුශේ. වළඵළයි, ඔඵතුභහ 

වළදුශේ ශද්ලඳහරනඥශඹේ ශේට ශනළල්රහ දභන්න. 

ඔඵතුභහශස මලි හර්ඹ බහයඹ ශරහ  බුශ්ඩ ඒ තභයි. [ඵහධහ 

කිතිභේ] භභ කිඹන්ශන්, වුන් එේ වුණ් -  [ඵහධහ කිතිභේ] 

රලසනඹේ නළවළ.  

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

න් ඇභ තුභහ, ඒ ේපර්ණශඹන් ළයදියි. 

 
ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ළයදියි ශන්ද? 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කිසිභ ශද්ලඳහරනඥශඹේ ශනළල්රහ දභන්න 

ඵරහශඳොශයෝ තු වුශ්ඩ නළවළ, න් ඇභ තුභහ. අවුන්දු ණනහේ 

 සශේ එතළන එේතයහ භහයාඹහ එේ  බුණහ.  

 
ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ භභ පිබඳන්නහ. ඔඵතුභහ ඔලිේපිේ මිටු්  එේ 

ය්ඩඩු කිතිශේ ර පරඹ විධිඹට අහන ලශඹන් වුශ්ඩ 

ශභොේද? ශොයි විධිඹට ඒ ය්ඩඩු ඳටරහ න්නහද කිඹන 

එ වරිඹට අශඵෝධ ය ශනොශන ඵහහු ඵරශඹන් ශේ විහ 

න්න ඹහශේ රලසනඹ අහන ලශඹන් නතය වුශ්ඩ ජහතයන්තය 

ඔලිේපිේ මිටුශේ. ජහතයන්තය ඔලිේපිේ මිටුශන් අඳට 

ශඹෝජනහලිඹේ ශනළල්රහ  බුණහ. 2009 ඉරහ දිගින් දිටභ 

ඒ හච්ඡහ ශහ. භභ  ්රීඩහ ඇභ යඹහ විධිඹට ඳ්  වුණහට 

ඳසශේ ගිහිල්රහ ඔවුන් එේ හච්ඡහ ශහ. ඔවුන්ශස මලි 

ශ්ෝදනහ වුශ්ඩ රංහශේ ්රීඩහට  ශද්ලඳහරන ලශඹන් -

ශද්ලඳහරනඥඹන්- අතවනහ කිඹන එයි. ඒ ශ්ෝදනහ 

යමින් උදහවයණ ණනහේ  අඳට ශඳන්නුහ. "ශභන්න 

ශේශේදී  ඇභ යඹහ ශේ විධිඹට අත වරහ  ශඵනහ. 

ඇභ යඹහ ළභළ  අඹ ශේශේ බහඳ  යරහ  ශඵනහ. 

භවය ඇභ න්, භන්ත්රීන් ශනළල්රහ ශේශේ බහඳ න් 

යරහ  ශඵනහ" කිඹරහ   ශ්ෝදනහ විලහර ංයහේ ඔවුන් අඳට 

ශඳන්නුහ. අහනශ  අපි බි්  ඹට ශවේ් තු යරහ තභයි ථහ 

ශශේ. ඒ අවුන්දු ණනහ තුශ ්රීඩහ ශද්ලඳහරනීයණඹ ීමශේ 

ර පර ටි තභයි ශරොෆන් නුයට ගිහිල්රහ ජහතයන්තය 

ඔලිේපිේ මිටුශේ බහඳ යඹහ් , ශල්ේයඹහ්  එේ අපි 

ශ හච්ඡහරදී  ඔවුන් ශඳන්හ දුන්ශන්. ඒ නිහ දළන්  ශේ 

ඹේ කිසි විධිඹට ශනස යන්න අඳට සිද්ධ ශරහ  ශඵනහ.  

 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

්රීඩහ ශද්ලඳහරනීයණඹ කිතිභ පිබඳඵ ජහතයන්තය 

ඔලිේපිේ මිටුශන් දුන්නහ කිේ උදහවයණ කිසිඹේ ද 

ඔඵතුභහට ඳහර්ලිශේන්තුශේ බහත යන්න පුළුන්ද? 

 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
උදහවයණ භභ ශදන්නේ. ඒ ජහතයන්තය ඔලිේපිේ මිටු 

කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. භභ කිඹන්නේ. ඒට ඕනෆ තයේ උදහවයණ 
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භභ කිඹන්නේ. ශේහ සිඹල්රභ ඳළවළදිලි කිඹන්න පුළුන්. එ 

ද ඉන්න බහඳ යඹහ අයින් යරහ අතුන් මිටු ඳ්  ශ 

ඒහ, අතුන් මිටු එේ්  ඔවුන් පිබඳන්ශන් නළවළයි කිඹන 

හයණඹ.  ශේ හශස අතුන් මිටු විලහර ංයහේ ඳසු ගිඹ 

හරශ  ්රීඩහ අභහතයහංලශඹන් ඳ්  ය  බුණහ.  

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ හරශ  ඔේශොභ අයින් ශහ. 

 
ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

අයින් ශශේ නළවළ. දිගින් දිටභ  බුණහ.  ඔඵතුභහ දන්නහ 

ශන්, රිට් අතුන් මිටු අවුන්දු ණනහේ; අවුන්දු අටේ  බුණ 

ඵ. [ඵහධහ කිතිභේ] නළවළ. ඳසුදහ නළත්  අතුන් මිටුේ ඳ්  

ශහ ශන්.  

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ. 

 
ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

නළ් ශ්  ශභොද? 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භශස හරශ  අතුන් මිටුේ  බුශ්ඩ නළවළ. 

 
ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එතශොට අශනේ ඔේශොභ ඡන්දශඹන් ඳ්   වුණු උදවිඹද? 

නිලහන්ත යණතුං භව් තඹරහ ඡන්දශඹන් ඳ්  වුණු  උදවිඹද?  

ඡන්දඹ අයින් යරහ අතුන් මිටුට ශනළල්රහ අතුන් මිටුට 

තභයි දළේශේ. [ඵහධහ කිතිභේ]  

භභ රිට් ්රීඩහ ළන ශනභ ථහ යන්නේ. අතුන් මිටු්  

එේ තභයි ශේ රලසනඹ ඳටන් ් ශ් . ශභහිදී ්රීඩහ 

ශද්ලඳහරනීයණඹ ීමශේ රලසනඹ අඳට ශනහහ.  න් නිශඹෝජය 

ථහනහඹතුභනි, භභ තමුන්නහන්ශේට කිඹන්න ළභළ යි, අද 

ශනශොට ශේ ේඵන්ධ ඳන්  ශටුේඳත වදන ඵ. ඒ 

කිඹන්ශන්  ්රීඩහට autonomy එ, නළ් නේ ්රීඩහ ංේරට 

නිදව රඵහ දීශේ  රිඹහලිඹ පිබඳඵ ජහතයන්තය ඔලිේපිේ 

මිටුශේ අදවසු්  එේ අදහශ ඳන්  ශටුේඳත ස යරහ 

දළන් ඒ නී ඳ තුභහ ශඟ  ශඵනහ. නී ඳ තුභහ ශඟ  ශඵන 

තුන් අඳට ඹේ ඹේ ංවිධහන ේඵන්ධ නළ් නේ ්රීඩහ නිරයණ 

ඳළළ් ීමභ ේඵන්ධ රලසනඹේ  බුණහ. නමු්  අපි ඒ 

ේඵන්ධශඹනු්  අලය යන උඳශදස ටි අය ශන ජූශඩෝ 

නිරයණඹ ඉතහ ඉේභනින්  ඹන්න දින ස ය  ශඵනහ. 

භළයි භහඹ න විට ඒ අන් ශනහ. යර් නිරයණඹට්  

අලය යන ටයුතු රළවළස  ය  ශඵනහ. භළයි භහඹ 

ශනශොට ඒ්  ඉය ශනහ. ඒ  බුණු අතුන් මිටු සිඹල්ර 

ශේ න විට විසුන්හ වළය- 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒශේ ශද්ලඳහරනඹ නළද්ද? 
 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒශේ ශද්ලඳහරනඹ නළවළ.  

 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහට ඵරඳෆභේ එන්ශන් නළද්ද? 

 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

කිසිභ ඵරඳෆභේ නළවළ. ඵඹ ශන්න එඳහ. වුන් ශවෝ 

ඵරඳෆභේ ශශෝ  ඒට උ් තය ශදන්න භභ දන්නහ. කිසි 

ළටලුේ නළවළ.  
 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ වවදඹ හේිතඹට එඟද කිඹන්ශන්? 
 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

භට කිසිභ ළටලුේ නළවළ. භට වවදඹ හේිතඹ  ශඵනහ. ශේ 

අභහතය ධුයශ  ළඩ යන ශොට වවදඹ හේිතඹට එඟ තභයි 

භභ ටයුතු යන්ශන්. ඔඵතුභහ්  දන්නහ ඇ   භභ ඒ 

ංේරට ඳළවළදිලි කිඹහ  ශඵනහ, ඒ ංේරට භට 

අතවන්න  ඹන්න එඳහ කිඹරහ. ශභොද, ශොයි ශරහ වරි 

ඔවුන් ළරැද්දේ ශශෝ  ්රීඩහ ඇභ යඹහ වළටිඹට ඒට භට 

අතවන්න වළකිඹහ  ශඵනහ, ඒ ංේ ඇතුශශේ ළරැද්දේ සිද්ධ 

ශනහ නේ ඳභණේ.    
 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ කිේහ ්රීඩහට ශද්ලඳහරනඹ එන එ ළයදියි 

කිඹරහ. වළඵළයි, අභළ තුභහ රිට් ්රීඩහ වහ ඔඵතුභහට 

ඉවබඳන් මිටුේ ඳ්  යන්න ගිඹහ.  
 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

එශවභ රලසනඹේ නළවළ. කිසිභ මිටුේ ඳ්  යනහ කිඹරහ 

එතුභහ අඳට කිඹරහ්  නළවළ. ඒ ළන කිසිභ ළටලුේ නළවළ.  
 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඳ් තයර එශවභ  බුණහ ශන්. 
 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

ඒ, ඳ්  තයර  බුණ එ ශන්. ණන් න්න එඳහ. ඔඵතුභහ 

රඵර ශන්න එඳහ. ඉන්න. [ඵහධහ කිතිභේ] වරි, ඉන්න.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ඊශඟට රහශද්ීයඹ ශල්ේ ශොට්ඨහඹට -  [ඵහධහ කිතිභේ] 

භභ ඔඵතුභහට සතු න්ත ශනහ - [ඵහධහ කිතිභේ] රඵර 

ශන්ශන් නළ  ශඳොඩ්ඩේ ඉන්නශෝ. හිටපු ්රීඩහ ඇභ තුභනි, 

ශඳොඩ්ඩේ අවශන ඉන්න. ඔඵතුභහ විලහර ළඩ ශොටේ ඳටන් 

් තහ, -ඒ ළන භභ සතු න්ත ශනහ.- විශලේශඹන් ඳශහ්  

්රීඩහ ංකීර්ණ, දිසත්රිේ ්රීඩහ ංකීර්ණ. වළඵළයි, රහශද්ීයඹ ්රීඩහ 

ංකීර්ණ ඔඵතුභහශස එ විතයේ ශඳන්නරහ නිේ හිටිඹහ. 

එතළනින් ඳසශේ රහශද්ීයඹ ්රීඩහ ංකීර්ණ එේ්  වළදුශ්ඩ 

නළවළ.  

[ඵහධහ කිතිභේ] ඒ තභයි. ඒට ල්ලි  බුශ්ඩ නළවළ. 

න්පිඹල් මිලිඹන 4000ේ ශන් ය  බුණහ. දළන් වදහ ශන ඹන 

ඒහට ඒ්  භදි. [ඵහධහ කිතිභේ] නහරපිටිශ  ඔඵතුභහශස 

ආනඹට ඳභණේ; ඒ රහශද්ීයඹ ශල්ේ ශොට්ඨහශ  ඳභණේ 

්රීඩහ පිටිඹ වදරහ  ශඵනහ. ආඳසු දහ්  ශොඹහ න්න ඵළරි 

න විධිඹට  ඒ වදරහ  ශඵනහ. ඒ වරි.  ශවොයි. ඔඵතුභහ ඒ 

ය ශන  ශඵනහ. වළඵළයි, රහශද්ීයඹ ශල්ේ ශොට්ඨහරට 

අදහශ ්රීඩහ පිටි වළදීශේ යහඳහයඹ එතළනින් නතය වුණහ. අ න් 

ජනහධිඳ තුභහශස් , න් අභළ තුභහශස්  ශඹෝජනහ අනු, ශේ 

අවුන්ද්ශද් ඉරහ ඒ ඳටන් න්න අපි ඵරහශඳොශයෝ තු නහ. 

නළත රහශද්ීයඹ ශල්ේ ශොට්ඨහ භට්ටමින් ්රීඩහ පිටි 

ංර්ධනඹ යන ළඩ පිබඳශශ අපි ඳටන් න්නහ.  

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ විශලේශඹන් කිේහ, භඩරපු 

indoor stadium  එ වදරහ ඉයයි කිඹරහ. භහ ගිඹ  ශඹ්  අශප් 

progress review meeting එශේදී ශේ ළන ථහ ශහ. ඒශේ 

ශඳොශශො තභ්  වදන්න  ශඵනහ. ඒ ඉය ශන්ශන්- [ඵහධහ 

කිතිභේ] Floor එ වදන්න  ශඵනහ 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශොශවේද? 

 
ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භඩරපු indoor stadium එශේ.  

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

 (The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භඩරපු indoor stadium එශේ floor එ වදරහ ඉයයි. 

 
ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළවළ.  ඔඵතුභහ, භභ ඇභ යඹහ විධිඹට කිඹන එ අව 

න්නශෝ. [ඵහධහ කිතිභේ] ඔඵතුභහ තභ ්රීඩහ ඇභ යඹහ 

විධිඹට හිතන්න එඳහ. දළන් භභයි ්රීඩහ ඇභ යඹහ. නළ් නේ 

ඔඵතුභහ ශභතළනට ඇවි්  ළඩ යන්න, භභ ඔතළනට එන්නේ. 

ඒ ශල්සියි. ඒ නිහ න්ණහය, භභ කිඹන එ ශ් න්ේ න්න.  

භඩරපු indoor stadium එශේ රලසනඹේ  ශඵනහ. 

භහතය්  එශවභයි. අපි ගිඹ  ශ  නිතිේණඹට ගිඹහ.  භහතය්  

රලසන ණනහේ  ශඵනහ. න් දිශන්ස ගුණර්ධන 

භන්ත්රීතුභනි, භහ ඔඵතුභහට්  කිේහ, එහි pavilion එේ නළවළ. 

භව දහශල් මිනිසසුන්ට ඒ ඇතුශශේ ඉන්න ඵළවළ. ඳඩි ශඳශේ 

විතයේ වදරහ  ශඵනහ. ඳඩි ශඳශ උඩ මිනිසසු ඉන්ශන් නළවළ. ඒ 

නිහ භහ කිේහ, pavilion එේ එේ ේපර්ණශඹන් ඒ 

වදන්න කිඹරහ. ජූලි භහශ  04 ළනිදහට ඒ වදරහ ඉය වුණහභ 

අලය යන  ඉ රි ළඩ ටයුතු ටි අපි  යනහ.  

ඵ්ඩඩහයභ indoor stadium  එශේ්  රලසනඹේ  බුණහ, ඒ 

ශඵදහ ළනීභ පිබඳඵ, අයි හසිභ හටද කිඹන එ පිබඳඵ. 

ඒ රලසනඹ දළන් නියහයණඹ යරහ ඉයයි. ඒ්  අපි ඉතහභ 

ඉේභනින් විවත යනහ. ඒ හශසභ ඔඵතුභහ නිශඹෝජනඹ යන  

නහරපිටිශ  වදරහ  ශඵන වවසථ ්රීඩහංණඹ විවත කිතිභ 

ළන හච්ඡහ යන්න තුන් තහේ ඉල්ලුහ කිඹරහ ඔඵතුභහ 

අතයඹේ රහල ශහ. එ තහදි ඔඵතුභහට එන්න විධිඹේ 

නළවළ කිේහ. අශනේ තහශේ භට එන්න ඵළරි වුණහ. ඊශඟට ශවට 

දිනශ ්  අශප් ඳේශ  විශලේ ළඩ පිබඳශශේ  ශඵන ඵ 

ඔඵතුභහ දන්නහ. ඔඵතුභහට ථහ යරහ ශේ ළන කිේහභ 

ඔඵතුභහ "භේ නළවළ"  කිඹරහ කිේහට ඳසශේයි ඒ්  නතය 

ශශේ. අපි ශේ වහ අශරේල් භහශ  දිනඹේ ශන් යරහ 

 ශඵනහ.- [ඵහධහ කිතිභේ] නළවළ, රඵර ශන්න එඳහ. ඔඵතුභහ 

විතයේ ශනොශයි, භභ්  ශනොශඹේ ළඩ ටයුතුරට යට ශට්භ 

දුනහ. නමු් , ඔඵතුභහ ශනුශන් අපි ඒ ටයු් ත යනහ. 

බඹ ශන්න එඳහ. ඒ නිහ ඒ ළන රඵර ශන්න එඳහ. 

ඔඵතුභහ්  එේ එතු ශරහ ඒ ළඩ ටයුතු ටි යන්න අපි 

සදහනේ. 

ඊට අභතය, විශලේශඹන් ්රීඩහ වහ අධයහඳන අභහතයහංලඹ 

අතය ේඵන්ධතහ වදහ න්න ඒ හරශ  ඉන්භ ඔඵතුභහට්  

වුභනහ ශරහ  බුණහ. වළඵළයි, එදහ විලහර රලසන ණනහේ 

 බුණහ. ශේ න ශොට අපි න් අකිර වියහජ් හරිඹේ 

භළ තුභහ, න් භලිේ භයවි්රභ භළ තුභහ ඇතුළු ඇභ න්න් 

කිහිඳ ශදශනකුශන් යු්  විශලේ මිටුේ  ඳ්  ය   ශඵනහ. 

ඒ මිටුශේ නිර්ශද්ල අනු අපි රිඹහදහභඹේ ඳටන් අයශන 

 ශඵනහ, talent identification ේඵන්ධ. ශේ ළන 

ඔඵතුභහශස හරහනුශේ ථහ යරහ  බුශ්ඩ නළවළ.  නමු් , 

අපි ඵරහශඳොශයෝ තු නහ, ඳහල්ර ඉන්න අවුන්දු 14ට අඩු 

ශභයින් සිඹලු ශදනහභ එට එතු යරහ ඔවුන්ශස talent   එ -

දේතහ- දේන ්රීඩහ ශභොේද කිඹරහ වඳුනහශන ඒ 

්රීඩහශන් ඔවුන් ශතෝයහ ශන ංචිතත යරහ ඉසයවට 

ශශනන්න. ඒ වහ අපි ඳශමු ළඩ පිබඳශශ ඳටන් ් තහ.  ශේ 

රිඹහදහභඹ අපි ඉසයවට යශන ඹනහ. ශරහ භදි නිහ භට  

විසතය කිඹන්න විධිඹේ නළවළ. ශේ විධිශ  ළඩ ශොටස  

ණනහේ ්රීඩහ අභහතයහංලඹ්  එේ එතු ශරහ අපි ඳටන් 

අයශන  ශඵනහ.  

ඒ විතයේ ශනොශයි, භහ දිසත්රිේශඹන් දිසත්රිේඹට ඹනහ, 

සිඹලුභ ්රීඩහ ංේ වමු ශන්න. ගිඹ  ශ  අපි භහතය දිසත්රිේ 

්රීඩහ ංේ සිඹල්ර වමු වුණහ. අශප් ජහ  තරශ  ්රීඩහ ංේ 

ටි එතු යශන- [ඵහධහ කිතිභේ] භහතයට අලු් භශස 

භළ තුභහට ථහ යරහ  බුණහ. එතුභහ ආශේ නළ  වුණහට භට 

යන්න ශදඹේ නළවළ.   

අපි භවනුය්  ඒ ළඩ පිබඳශශේ ශහ, ශේ විධිඹටභ ්රීඩහ 

ංේ එතු යශන. ඔවුන්ශස ළඩ පිබඳශශ ශභොේද, ඔවුන් 

ශේ අවුන්ද්ද ඇතුශත යන්න වදන්ශන් ශභොේද කිඹන එ 

ඔවුන් එේ හච්ඡහ යරහ ඒට මුදල් ශදන ළඩ පිබඳශශකුයි 

අපි රිඹහ් භ යන්න වදන්ශන්.  

න් භහින්දහනන්ද අලු් භශස භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කිේහ, 

්රීඩඹන්ට ශන්හසිහහයඹේ වදරහ දීභ ේඵන්ධ. ඇ් තටභ 

ඒ ශන්හසිහහයඹ ළන භහ නහටු ශනහ. ඔඵතුභහ ඒ 

ඵරන්න නළ  ඇ . ඔඵතුභහ්  ශඳොඩ්ඩේ ශෞන්දර්ඹඹට ඵය 

ශශනේ. ඒ ශන්හසිහහයඹ කුකුළු ශොටුේ හශයි. 

ඔඵතුභහ දන්නහ. ඒශේ උඩ තට්ටුශේ  ශඵන-[ඵහධහ කිතිභේ] 

1257 1258 

[න් දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ] 
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ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එවහ  ඳළ් ශ්   ශඵන එශේ  හභය ඵරන්න.  

 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එවහ ඳළ් ශ්   ශඵන එශේ ඉසය ඉරහභ හභය ශදේ 

 බුණහ. ඔඵතුභහශස drivers රහ ඒශේ හිටිශ .  

 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ.  

 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නළ් ශ්  ශභොද? හිටිඹහ. දළන් ඒට පුන්දු ශරහයි 

 ශඵන්ශන්. දළන් ඒශේ නිරධහරින් ඉන්නහ. අය වදරහ  ශඵන 

්රීඩහ ශන්හසිහහයඹ- [ඵහධහ කිතිභේ] 

 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භශස නිරධහරින් එහි  සිටිශ  නළවළ. ඔඵතුභහ ඒ ඉල්රහ 

අසය න්න.   

 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔඵතුභහශස ට්ටිඹ ශොශවේ්  හිටිශ  නළද්ද?  

 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ  අතය රහල යන්න එඳහ. [ඵහධහ කිතිභේ]  ඔඹ 

කිඹන hostel එශේ සිටිශ  නළවළ.  

 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
හිටිශ  ශන hostel  එ ද?[ඵහධහ කිතිභේ]  ඊට එවහ 

ඳළ් ශ්  hostel එශේද?  ශවොයි, භේ නළවළ. 

නමු් , භහ නහටු ශනහ, ඒ වදරහ  ශඵන 

ශන්හසිහහයඹ ළන. න් දිශන්ස ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභනි,  

්රීඩහ යරහ එන දන්න්ට ඒ ශන්හසිහහයඹ ඇතුශට ඹන්න 

ඵළවළ. ඒ ශන්හසිහහයඹ ේපර්ණශඹන්භ කුකුළු කඩුේ.  එශේ 

එ හභයඹ ඇන් 06ේ  ශඵනහ. ශඳොඩි හභය.  ඉ න් ශේ 

හශස තළනට ඒ ්රීඩයින් ගිහිල්රහ ඉන්ශන් ශොශවොභද?  

 ඇ් තටභ ඔවුන්ට එතළන ඉන්න ඵළවළ. ඒ වළදුහට ඩහ වළදුශේ 

නළ් නේ ශවොයි. එශවභ තළනේ ශදන්ශන් නළ  ඒ ශභයින්ට 

ශොතළන ශවෝ තළන නිේ ඉන්න දුන්නහ නේ ඒ ශවොයි. 

එශවභ ත් ් ඹකුයි එතළන  ශඵන්ශන්. භහ නහටු ශනහ, ඒ 

ළන. අපි දළන් ළඩ පිබඳශශේ ස යරහ  ශඵනහ, ඒ 

නිසිඹහහය වදරහ ශදන්න.   

ළයේ ්රීඩහ ළන්  ථහ ශහ. න් බිභල් ය් නහඹ 

භන්ත්රීතුභනි, ශේ න ශොට අඳට ්රීඩහ 56ේ  ශඵනහ. අලු්  

්රීඩහ ණනහේ අපි ලිඹහ ඳදිංචි යරහ  ශඵනහ. ඒ ්රීඩහ 56ටභ 

ඔවුන් සථහන ඉල්රනහ. අඳට භතයි, ශර්ස ශෝස 

ශොඩනළඟිල්ර වදන්න න්න ශොට  ඒශේ ඹට තට්ටුශේ ළයේ, 

බිලිඹඩ්ස, සනර් ශේ වළභ ්රීඩහේභ  බුණහ. නමු් , ඔවුන්ට අද 

සුදුසු සථහන නළ යි ඉන්ශන්. ඔවුන්ට ශඳොශයොන්දු ශරහ  බුණහ, 

ශේහට අලය යන සථහන ශර්ස ශෝස ශොඩනළඟිල්ර වළදුහට 

ඳසශේ ශදන්නේ කිඹරහ.  

වළඵළයි, ඒ එ තළනේ්  ඔවුන්ට රඵහ දුන්ශන් නළවළ. ශේ 

අද ශරොකු රලසනඹේ ඵට ඳ්  ශරහ  ශඵනහ. ජහ  ්රීඩහ 

ංේරට තභන්ට කිඹරහ හභයඹේ ශවොඹහ න්න ඵළරි 

තළනට අද ඳ්  ශරහ  ශඵනහ. දළනට අපි ්රීඩහ ංේ 

ණනහට සථහන රඵහ දීරහ  ශඵනහ. ත ළයේ වන 

සථහනඹේ රඵහ ශදන්න  ශඵනහ. ඒ වහ ශොහුර සථහනඹේ 

 ශඵනහඹ කිේහ. ඒට්  ශන්ශන් අපි. අපි ඔවුන්ට කිේහ, 

"ඒ න්න. අවුන්ද්දේ ඳභණ ඹනශතේ අපි ඒට භහසි 

ශන්නේ" කිඹරහ. ඊශඟට තළනේ ශවොඹහ න්න විධිඹට අපි 

අලය ළඩ පිබඳශශ ස යනහ.  

අනිේ හයණඹ තභයි, තවනේ උ් ශ් ජ ේඵන්ධ රලසනඹ. 

තවනේ උ් ශ් ජ ේඵන්ධශඹන් ථහ යන ශොට 2014 

අවුන්ද්ශද්දී ශේ ේඵන්ධශඹන් ඳස ශදශනේ ශොඹහ ශන 

 ශඵනහ. 2015 නශොට ඒ ංයහ ශදශදශනේ දේහ අඩු 

ශරහ  ශඵනහ. 2016 අවුන්ද්ශද් ශේ භහඹ  නශොට ශේ 

ේඵන්ධශඹන් අඳට ශොඹහ න්න රළබුශ්ඩ එේ ශනහයි.  

විශලේශඹන්භ රිට් ්රීඩහ ළන ථහ යන ශොට කුල් 

ජනි්  ශඳශර්යහ ්රීඩඹහශස ත් ් ඹ පිබඳඵ ඳසු ගිඹ හරශ  

විලහර ලශඹන් භහධය ථහ ශහ. ඔහු ශනුශන් ශඳෞද්ලි 

නී ඥඹන් ඉදිරිඳ්  න්න වදන ශොට රිට් ඳහර භ්ඩඩරශ  

බහඳ තුභහ ඒට භළදිව්  වුණහ. භභ ඒ ේඵන්ධශඹන් එතුභහට 

සතු න්ත නහ. ඒ අනු කුල් ජනි්  ශඳශර්යහ ්රීඩඹහශස 

නී භඹ ටයුතු පිබඳඵ ේපර්ණශඹන්භ ඔවුන් භළදිව්  ශරහ 

ශේ නශොට ඳතිේණ ශදේ එංරන්තශ දී යරහ 

 ශඵනහ. එේ, හිශස ේඵන්ධ ඳතිේණඹේ. අනිේ එ, 

තය රහල කිතිශේ ඳතිේහ කිඹරහ ඳතිේණඹේ. ශේහ 

රංහශේ  ශඵන ඳතිේණ ශනොශයි. ශේ ඳතිේණ ඳ් හ 

අන් වුණහට ඳසශේ භළයි භහශ  ජහතයන්තය රිට් 

වුන්රඹ වමුශේ නළත ඳතිේණඹට බහජන යනහ. දළනට 

අවුන්දු වතයට ඔහුට ්රීඩහ කිතිභ අ් හිටුහ  ශඵනහ. එභ 

හරඹ අඩු ය න්ශන් ශොශවොභද කිඹන හයණඹ පිබඳඵ ඒ 

ඳතිේණශඹන් ඳසශේ තීන්දුට එන්න අපි ඵරහශඳොශයෝ තු 

නහ. ඒ අඳට හර්ථ ඉදිරිඹට ය ශන න්න පුළුන් 

ශයි කිඹරහ භභ විලසහ යනහ. 

බිභල් ය් නහඹ භළ තුභහ ්රීඩහ ව මුදල් ේඵන්ධශඹන් 

ථහ ශහ. රිට් ්රීඩහ ළන්  ඳසු ගිඹ හරශ  විවිධ රලසන 

ණනහේ ශනහහ. ඳසු ගිඹ අවුන්දු අට හරඹේ  සශේ 

අතුන් ඳහර භ්ඩඩරලින් රිට් ්රීඩහ ශවේඵ්  ශරහ 

 බුශ්ඩ. විවිධ අත ළහීේ, ්රීඩශඹෝ ්ඩඩහඹේරට ඇතුශ්  

කිතිේ, එබඳඹට තල්ලු කිතිේ, විවිධ ඳහරන අධිහරි විසින් 

ශඳෞද්ලි යපු භවය හයණහ පිබඳඵ රලසන ණනහේ 

තභ්  රිට් අර්බුදශ  අඳට වින්න ඵළරි ත් ් ඹට ඳ්  

ශරහ  ශඵනහ. ශවේතු, රිට් ඳහර භ්ඩඩරඹ විධිඹට ඔවුන් 

ශනොශඹේ ආඹතනරට ත්  ණඹීමභයි. තභ ආඹතන 

කිහිඳඹට න්පිඹල් බිලිඹන ණන ණඹ රභහණඹේ ශන්න 

 ශඵනහ. විශලේශඹන්භ යහජය ඉංකයශන්න් ංසථහට න්පිඹල් 

බිලිඹන නසිඹ අස ණන ණඹේ  ශඵනහ. ඒ හශසභ 

සුතදහ ්රීඩහංනඹට ත්  විලහර ණඹේ  ශඵනහ. ශේ හශස 

විලහර ණඹ න්දයහ අද රිට් ඳහර භ්ඩඩරඹ හිය යරහ 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

 ශඵන ත් ් ඹේ  ශඵන්ශන්. ශේ නිහ අත දි වළයරහ ළඩේ 

යන්න ඵළරි තළනට ඔවුන්  ඳ්  යරහ  ශඵන්ශන්. ශේ 

රිඹහදහභඹ ඉසයවට ශන ඹන්න ්රභහනුකර  ශඳොඩි හරඹේ 

ඔවුන්ට ශදන්න කිඹරහයි අපි කිඹන්ශන්. වළඵළයි, ශේ 

ේඵන්ධශඹන් ළඩ ය ශන ඹනශොට හිටපු භවය රිට් 

්රීඩශඹෝ-  

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒ ල්ලි Sri Lanka Cricket ආඹතනඹ  ශන්ශන් නළවළ. 

ශභොද, ICC Cricket World Cup එ වන ශොට ල්ලි 

ශදනහඹ කිඹරහ ආ්ඩඩු අඳට ශඳොශයොන්දු වුණහ. නමු් , 

ආ්ඩඩු ල්ලි දුන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ රිට් ආඹතනඹ ඒ ල්ලි 

ශන්ශන් නළවළයි කිඹරහ අපි Cabinet Paper එේ දළේභහ. ඒ 

හින්දහ අපි ඒහ ශන්න ඕනෆ නළවළ. 

 
ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් භහින්දහනන්ද අලු් භශස භන්ත්රීතුභනි, එතුභහශස ථහ 

නිහ ශේ රලසනඹට උ් තය ශදන්න පුළුන් නේ ශවොයි. න්පිඹල් 

බිලිඹන 1.2ේ රිට් ඳහර භ්ඩඩරඹ විසින් සරිඹළ 

්රීඩහංණඹ ශනුශන් ශීමභ අනිහර්ඹ යරහ ළබිනට් 

තීන්දුේ ආහ.  

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ. නළවළ.  

 
ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ නිහ න්පිඹල් මිලිඹන 1.2ේ රිට් ඳහර භ්ඩඩරශ  මුදල් 

වේඵන්ශතොට, සරිඹළ ්රීඩහංණඹ ශනුශන් ශේහ. ඊට 

අභතය භවනුය, ඳල්ශරළශල් ්රීඩහංනඹට් , ඒ හශසභ ආර්. 

ශරේභදහ ්රීඩහංනඹට්  භභ හිතන්ශන් ත න්පිඹල් මිලිඹන 

ඳන්සිඹ වතබඳස ණනේ ශන්න  ශඵනහ. න් ්රීඩහ 

ඇභ තුභනි, ඒට ශඳොලිඹ්  එේ දළන් ඔඵතුභහ කිේහ හශස 

න්පිඹල් බිලිඹන අටසිඹ අස ණනේ ශන්න කිඹරහ ඉල්ලීභේ 

යරහ  ශඵනහ. ඒ මුදර න්පිඹල් මිලිඹන 50 ණශන් භහ 

වශඹන් වඹට ශන්න කය්  ශරේභදහ භළ තුභහශස 

අභහතයහංලශඹන් අපි ල් ඉල්රහ  ශඵනහ. න් ්රීඩහ ඇභ තුභහ 

භළදිව්  ශරහ දළනට ඒට වන හරඹේ රඵහ දීරහ  ශඵනහ. 

රංහශේ රිට් ේශේ්රශ  උන්න ඹ වහ මරය ඳරිඳහරනඹට 

විලහර වහනිඹේ ඒ තුබඳන් ඳළවළදිලිභ ශරහ  ශඵන ඵ කිඹන්න 

ඕනෆ.  

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි,  ඔඵතුභන්රහ ශදශදනහටභ 

ඳවසු න්න ශදඹේ භභ කිඹන්නේ. ශේ ICC World Cup Cricket 

Tournament එ අපි host  යන්න ඹනශොට Government 

එශන්  commitment එේ ඉල්ලුහ. ශේට උදවු යනහඹ 

කිඹරහ හිටපු ජනහධිඳ තුභහ ලිඛිත අ් න් යරහ දීරහ 

 ශඵනහ.  

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ අනු ඵංසරහශද්ල යජඹ 

ශේ වහ ල්ලි දුන්නහඹ කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ. වළඵළයි, අඳට  
්රීඩහංනඹ වදන්න කිඹරහ ආ්ඩඩු කිේහට ල්ලි දුන්ශන් 

නළවළ. ඒ අනු භභ ළබිනට් භ්ඩඩරඹට කිේහ, රිට් ඳහර 
භ්ඩඩරඹට ශේ ල්ලි ශන්න ඵළවළ, ආ්ඩඩු තභයි අඳට 

්රීඩහංනඹ වදන්න කිේශේ කිඹරහ. නමු් , ආ්ඩඩු අඳට උදවු 
ශශේ නළවළ. ඒ නිහ අපි ශේ ආඹතන ශදට ලත ඳවේ 

ශන්ශන් නළවළ. ඒ ආ්ඩඩුටයි, බහ්ඩඩහහයඹටයි ශේයහ 

න්න කිඹරහ අපි කිේහ. අපි ඒ Cabinet Paper එ දභහ 
 ශඵනහ. න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ නිහ රිට් 

ඳහර භ්ඩඩරඹ ශේ ල්ලි ශන්න ඕනෆ නළවළ. ආ්ඩඩු 
commitment එේ දීරහ  ශඵනහ. ආ්ඩඩුටයි, General 

Treasury එටයි ඒ ශේයහ න්න කිඹන්න. ඔඵතුභහ ඒ ල්ලි 
ශන්න ඹන්න එඳහ.  

 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
භභ දන්ශන් නළවළ. ශවොයි, එශවභ නේ අපි දළන් ඒ ළබිනට් 

ඳත්රිහ ශවොඹහ ශන ඹමු. ශභොද, අඳට අහනශ දී- 
 

ගරු (භවහචහර්ඹ  ආශු භහයසංව භවතහ 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ ඒ ේඵන්ධශඹන් 

න්ණු දේන්න ඕනෆ. භභ එට ඉංකයශන්න් ංසථහශේ 

බහඳ යඹහ වළටිඹට හිටිඹහ. ඒ ගිවිසුභ ඳළවළදිලිභ  ශඵන්ශන් 

රිට් ඳහර භ්ඩඩරඹ්  එේයි; ආ්ඩඩු්  එේ ශනොශයි. 

ඒ මුදර ඉංකයශන්න් ංසථහට ශන්න රිට් ඳහර භ්ඩඩරඹ 

ඵළඳී සිටිනහ. ශේ භන්ත්රීතුභහ කිඹන්ශන් ශඵො න්.  
 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශේ අසථහශේ හිටපු ්රීඩහ 

ඇභ තුභහ්  ඉන්නහ; ඉංකයශන්න් ංසථහශේ  හිටපු බහඳ තුභහ්  
ඉන්නහ. ඒයි  ශඵන රලසනඹ.  

 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

දළන් ශේ විහදඹ ඳතිේණඹේ ඵට ඳරිර්තනඹ නහ. 

 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ආු  භහයසිංව භළ තුභහ 

භශස නභ කිේහ. මුලින්භ එතුභහ ඒ තනතුශයන් ඉ්  ශශේ 

ශභොද කිඹරහ ශවොඹන්න ශයි. අතය කිඹරහ  ශඵන්ශන් භභද, 

එතුභහ ඒ තනතුරින් ඉ්  ශ ශවේතු ශභොේද කිඹරහ 

ඉසශල්රහභ ශවොඹහ ඵරන්න ශයි. 
 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොයි. අපි දළන් අදට නිඹමිත විහදඹට ඹමු.  
 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහශන්න. [ඵහධහ 

කිතිභේ] ඔඵතුභහ නිේ ීමයශඹේ ශන්න වදන්න එඳහ. 
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[න් දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ] 
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ගරු (භවහචහර්ඹ  ආශු භහයසංව භවතහ 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඉ්  ශශේ නළවළ. අයින් ශරහ  ශඵන්ශන්.  

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඉ්  ශහ. විභල් ීමයංල භළ තුභහශස හරශ  ශවොයේ 

යරහ තමුන්නහන්ශේ ඉ්  ශහ.  
[මරහනප්  අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රමේ.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ  ආශු භහයසංව භවතහ 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ඉ්  ශහ ශනොශයි. ඉ්  වුණහ.  

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශටන්ඩර් එට ේඵන්ධ ශරහ  තමුන්නහන්ශේ ඉ්  

ශහ. 
[මරහනප්  අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රමේ.] 
[அக்கறரசணக் கட்டகபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[ඵහධහ කිතිභේ] අතය කිඹන්න එඳහ. [ඵහධහ කිතිේ] 

 
ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශවොයි. දඹහසිරි ජඹශේය ඇභ තුභහ ථහ යන්න. [ඵහධහ 

කිතිේ] 

 
ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ශවොයි. දළන්, ඔඵතුභන්රහ ශදශදනහභ භට ථහ යන්න ඉඩ 

ශදන්න ශෝ.  

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භභ කිේශේ ශන 

හයණඹේ ශනොශයි, ඉ වහශ  සිද්ධ වුණු හයණහරදී භවය 

නිළයදි ශද්ල්  සථහය සිද්ධ වුශ්ඩ නළ  එශේ ර පරයි. එ 

ඳළ් තකින් රිට් ්රීඩහශේ ඒ හශස ත් ් ඹේ  ශඵනහ. 

සරිඹළ රශද්ලශ  ඉදිකිතිභට ළරසුේ ශ ශටනිස පිටිඹ 

පිබඳඵ අද භශන් රලසනඹේ අහ  බුණහ. ්රීඩහ අභහතයහංලශ  

මුදල් න්පිඹල් මිලිඹන 40ේ ඒ ශනුශන් නහවි වමුදහට දීරහ 

 ශඵනහ. ඒ මුදල් නළත රඵහ න්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ අඳට 

ශනභ හච්ඡහ යන්න ශනහ. එහි අයි හයශඹකු්  නළවළ; 

වදපු තළනකු්  නළවළ; ශභොේ්  නළවළ. භභ භහින්දහනන්ද 

අලු් භශස භන්ත්රීතුභහට ශදොස කිඹනහ ශනොශයි. නමු්  ඒ 

හශස රලසන ණනහේ  ශඵනහ.  

ඊට අභතය අපි ත්  න්පිඹල් මිලිඹන 65ේ දිඹභ භහින්ද 

යහජඳේ ්රීඩහංනඹට දුන්නහ. දළන් අඳට ඒශේ අයි ඹකු්  

නළවළ. ඒශේ අයි හයශඹකු්  නළවළ. ශභොකු්  නළවළ. ඒශේ 

ඳදනභේ  බුණහ කිඹරහ කිඹනහ. ඒ්  නළවළ. විවිධ හර 

හනුරදී ශේ හශස රලසන ණනහේ අඳට ඇ ශරහ 

 ශඵනහ. අපි දළන් ශේහ ඉතහභ ්රභහනුකර ලිවහශන, 

්රභහනුකර වදහශනයි ඹන්ශන්. භභ වළභ ශරහශේභ කිඹන 

හයණඹේ තභයි ඳරිඳහරනඹ නිළයදි රිඹහ් භ යන්න කිඹන 

එ.  

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ්රීඩහ ංේ විලහර රලසන 
ණනහයි ඉන්ශන් කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්නහ. ්රීඩහ ංේ 
ඇතුශශේ ඔවුන්ශස භහයාඹහේ  ශඵනහ. අවුන්දු ණනහේ 
ඳළරඳදිඹේ ශරහ ඉන්න අඹ ශේහ ඇතුශශේ ඉන්නහ. ශේහ 
රිඹහ් භ ශනොශන තළනට ශනළල්රහ  ශඵනහ. ශේ 
හයණහ අපි වරිඹට රිඹහ් භ යන්න වදනශොට, ශද්ලඳහරනඹ 
අත වනහ කිඹරහ කිඹනහ. අපි අතවරහ නිළයදි ශද් යන්න 
වළදුහභ ඒට්  විලහර විශයෝධතහේ එනහ.  

භභ වළභ ශශල්භ කිඹන හයණඹ තභයි ඔඵතුභන්රහශස 
ංේ නිළයදි විධිඹට ළඩ යන්න  කිඹන එ. ංේ නිළයදි 
විධිඹට ළඩ යන්ශන් නළ තහේ දුයට අඳට අත වන්න සිද්ධ 
නහ. නිළයදි ළඩ යනහ නේ, අපි ඒහට අත වන්න 
සදහනේ නළවළයි කිඹන හයණඹ භභ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ඔවුන්ට 
කිඹරහ  ශඵනහ. 

රිට් ්රීඩහශ්  ශේ හශස ත් ් ඹේ තභයි  ශඵන්ශන්. 
අද අවුන්දු 08ට ඳසු රිට් ඳහර භ්ඩඩරඹේ ඳ්  යරහ 
 ශඵනහ. ඳසු ගිඹ අවුන්දු 08 හරඹේ තුශ සිද්ධ වුණු ඒ 
ශන හුසභේ අයශන නිළයදි යන්න ඹේ කිසි විධිඹට හර 
හනුේ ඔවුන්ට දිඹ යුතුයි. ඇ් ත ලශඹන්භ ඔඵතුභන්රහ 
දන්නහ, සිඹලු ශදනහභ පිබඳන්නහ කිඹරහ භභ විලසහ  
යනහ, අද ඳහල් රිට්ර ඉරහ ේපර්ණශඹන්භ 
ර යූවතයණඹට අපි ඹහ යුතුයි කිඹරහ. ඳහල් රිට් 
්රීඩහ් , ඳශමු ශඳශ ්රීඩහ්  අවුන්දු 25ේ 50ේ  සශේ ්රීඩහ 
යරහ ඒ ේඵන්ධ දළන් විලහර රලසන ණනහේ ඇවිල්රහ 
 ශඵනහ. ඒ නිහ අපි ල්ඳනහ ශශේ, නළත ශේ ේඵන්ධ 
ඉතහභ ශවො ේපර්ණ ළඩ පිබඳශශේ ස ය නිළයදි විධිඹට 
ශභඹ ඉදිරිඹට ශන ඹන්න පුළුන් හතහයණඹේ ස 
යන්නයි. එඹ රිඹහ් භ යශන ඹනශොට, නළත අතුන් 
ඳහර භ්ඩඩර වදන්න එ එ පුද්රඹන් උ් හව යනහ. 
්රීඩහ ඇභ යඹහ ශර භභ ඉන්නහ තුන් අතුන් ඳහර භ්ඩඩරඹ 
නළත වදන්න භභ ඉඩ  ඹන්ශන් නළවළයි කිඹරහ භභ කිඹන්න 
ළභළ යි. අ න් ජනහධිඳ තුභහට භශස ඉල්රහ අසීමශේ ලිපිඹ 
බහයදීරහ භභ ශදය ඹන එ ඊට ළඩිඹ ශවොයි. හට්  අතුන් 
ඳහර භ්ඩඩර වදන්න් , ඒහට ඇඟිලි වන්න්  භභ ඉඩ 
 ඹන්ශන් නළවළ. විවිධ අඹ ඳළයදුණහට ඳසු ඇවිල්රහ යන 
රහල පිබඳඵ භට කිඹන්න  ශඵන්ශන් න්ණහයරහ දිනන්න 
පුළුන් විධිඹට මිනිසුන්ට ශෞයඹේ ඇ  න ආහයඹට ළඩ 
යන්න කිඹරහයි. එතළනින් ඳසශේ ජඹග්රවණඹ යරහ ඒ 
තළන්රට එන්න ඒ අඹට පුළුන්. 

ඉදිරි අවුන්දු 5 ළඩ පිබඳශශේ එේ, 2024 ශර් 
ඔලිේපිේ ්රීඩහ තයහලිඹ ඉරේ ය ශන අපි විලහර ළඩ 
ශොටේ යනහ. ඒ වහ අපි විලහර රඹ් නඹේ දයනහ. විවිධ 
්රීඩහ ංේ එේ අපි හච්ඡහ යමින් ඹනහ. ඳස අවුන්දු 
ළරළසභ රිඹහ් භ යන්න අලය යන  මුදල් රභහණඹ ශොඹහ 
න්න අපි අ න් ජනහධිඳ තුභහ, න් අග්රහභහතයතුභහ, 
විශලේශඹන්භ මුදල් ඇභ තුභහ ඇතුළු ළබිනට් භ්ඩඩරඹ භඟ්  
හච්ඡහ යනහ. ඒ මුදල් අයශන අපි නිළයදි  ශර ශේ ්රීඩහ 
දියුණු යන ළඩ පිබඳශශට ඹන්න අපි සදහනේ. ඒ නිහ          
ශ්රී රංහ උ් ශ් ජ භර්දන නිශඹෝජය ආඹතනඹ තදුයට්  
ලේ භ්  කිතිභ තුබඳන් අපි ඵරහශඳොශයෝ තු න්ශන්, ශ්රී රංහශේ 
්රීඩඹන් භ්  රය බහවිතහ යන්නන් ශනො, ඔවුන් නිළයදි, 
තභන්ශස ලතිය ලේ ශඹන් දිනන ්රීඩඹන් ඵට ඳ්  කිතිභයි.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ඒ විතයේ ශනොශයි. විශලේශඹන් ශේ රිඹහදහභඹ ඉදිරිඹට 

ශන ගිඹහභ අඳට පුළුන් නහ, රංහශේ විතයේ ශනොශයි, 

ආසිඹහශේභ  ශඵන ලේ භ්  ඳතිේණ ආඹතනඹේ ඵට ශභඹ 

ඳ්  යන්න. ඒ වහ අලය යන ටයුතු අපි රිඹහ් භ 

යනහඹ කිඹන එ්  භතේ යනහ. භශස ථහශන් අනිේ 

සිඹලුභ හයණහ ආයණඹ න්න ඇ යි කිඹහ භහ විලසහ 

යනහ. න් භහින්දහනන්ද අලු් භශස භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට 

භහ ශභොන්  කිේශේ්  නළවළ. ඔඵතුභහට භහ ඵණින්ශන්්  නළවළ. 

ඔඵතුභහ ශවො ළඩේ යන්න භවන්සි වුණහ. ඒ හශසභ ළරැදි 

ළඩ්  ශොඩේ  ශඵනහ, ශවො ශද්ලු්   ශඵනහ. ශේ 

සිඹල්රභ අපි අශඵෝධ ය ශන ළඩ යමුයි කිඹහ - 
 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ළරැදි  ශඵනහ නේ ඒහ කිඹන්න. 
 

ගරු දඹහසරි  ඹප්ේකය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசறநற ஜகசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ළරැදි ළඩ ණනහේ  ශඵනහ. අපි ශදශදනහ ඒ ළන 

ශනභ ථහ යමු. එතශොට ඵණින්න සිද්ධ න ළඩේ 

ශන්ශන්. [ඵහධහ කිතිභේ] ශභොන්  කිඹන්න ඕනෆ නළවළ. 

ඔඵතුභහ ඉතහභ ශවොයි; ශවොටභ ළඩ යරහ  ශඵනහ. අශප් 

භහින්දහනන්ද අලු් භශස භළ තුභහ ඉතහභ ශවො ්රීඩහ 

ඇභ යශඹේඹ කිඹරහ භහ නළත්  රහල යනහ. එතුභහ කිසිභ 

ළරැද්දේ ය නළ  ඉතහභ ශවො, ශවොභ ශවො ඇභ යශඹේ. 

ශඵොශවොභ සතු යි.  
 
රලසනඹ විභන රදි්ද,  බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

නිප්ේදන 
அநறறப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

I 

ප්ඳොදු යහඳහය ිළිතඵ කහයක බහ : අිනප්ර්ක 

හභහජිකඹ්ද  
அசரங்க ததரபொப்புபற்சறகள் தற்நற குள: கனறக 

உபொப்தறணர்கள் 
COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES: ADDITIONAL 

MEMBERS 
 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

2016 ශඳඵයහරි භ 26ළනි දින ඳහර්ලිශේන්තු විසින් 

ේභත ය්  ශඹෝජනහ රහය ව 2015 ඔේශතෝඵර් භ 

23ළනි දින වහ ශනොළේඵර් භ 21ළනි දින ථහනහඹතුභහ 

විසින් යන රද නිශේදනරට අභතය, ශ් තිේ හය බහ 

විසින් භතු වන් භන්ත්රීන් ශඳොදු යහඳහය පිබඳඵ හය බහශේ 

භියින් ලශඹන් නේ ය ඇත.  

න් අේදුල්රහවස භවසරූෂස භවතහ 

න් රන්න යණතුං භවතහ 

II 
ය ප්  ගිුපත ිළිතඵ කහයක බහ: අිනප්ර්ක 

හභහජිකඹ්ද 
அசரங்கக் கக்குகள் தற்நற குள: கனறக 

உபொப்தறணர்கள்   

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS : ADDITIONAL 

MEMBERS 
 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
2016 ශඳඵයහරි භ 26ළනි දින ඳහර්ලිශේන්තු විසින් 

ේභත ය්  ශඹෝජනහ රහය ව 2015 ඔේශතෝඵර් භ 
23ළනි දින වහ ශනොළේඵර් භ 21ළනි දින ථහනහඹතුභහ 
විසින් යන රද නිශේදනරට අභතය, ශ් තිේ හය බහ 
විසින් භතු වන් භන්ත්රීන් යජශ  ගිණුේ පිබඳඵ හය බහශේ 
භියින් ලශඹන් නේ ය ඇත.  

න් භහින්දහනන්ද අලු් භශස භවතහ 

න් ්න්දිභ භශස භවතහ 
 

ශභභ අසථහශේදී දිහ ආවහයඹ වහ ඳස න් 1.30 දේහ 

බහශේ ටයුතු අ්  හිටුනහ. 
 

රැසවීභ ඊ  අනුකූර තහකහලික අ ක හිටුන රදි්ද,  අ. බහ.  
1.3   නළත ඳ කන රමේ. 

அன்தடி, அர்வு  தற.த.1.30 றக இகடறபொத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்பொ.   

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed,  
 
 

කල් 0තළබීභ 
எத்றகப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගරු රක්සභ්ද ිරරිඇල් 0ර භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, "ඳහර්ලිශේන්තු දළන් ල් 

තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 
 

රලසනඹ බහිමමුඛ් කයන රමේ. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බහ ල් තඵන අසථහශේ ශඹෝජනහ න් අකය්  

භහන්නප්ශඳන්භ භන්ත්රීතුභහ. 

 
ය  පුයහ විදුලි ළඳයුභ බි ළටීභ  

ரடு பூரவுரண றன்றறகரகத் கட  
ISLAND-WIDE BLACKOUT 

 

[අ.බහ. 1.30] 
 

ගරු අජි ක භහ්දනප්ප්ඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, අද දින බහ ල් තඵන 

අසථහශේදී භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  යනහ: 
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[න් දඹහසිරි ජඹශේය භවතහ] 
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"භෆත හරඹ තුශ භසත ශ්රී රංහශේභ ශදයේ විදුලි ළඳයුභ බිළටීභ, 

යට තුශ භව්  ආන්ශදෝරනඹට රේ වූ න්ණේ විඹ. 

භවශයේ ඩහප්ඳල් රිඹහේ ශරද, ත්  භවශයේ ඳරිඳහරනශ  

දුර්රතහේ ශරද ශභඹ අර්ථ ථනඹ ශව. 

ශශේ ශත් , ශභළනි සිදුීමේ යට තුශ සිදු ශනොවිඹ යුතුඹ. ර්තභහනශ  

යජශ  දළළන්ත ංර්ධන ඉරේඹන් පුයහලීභට ශභළනි සිදුීමේ දළඩි 

ඵරඳෆභේ එල්රනු ඇත. 

එඵළවින් ශභභ සිදුීමේරට ශවේතන් ශර්ද ඹන්න ජනතහ දළනු්  

යමින්, නළත එන්නේ සිදු ශනොීමභට අලය පිඹය න්නහ ශභන් භභ 

ශඹෝජනහ යමි." 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, 2013 ර්ශ දී අඳ යශට් 
ඳහරඹන් ශේ යට යීමභ වහ යජඹ රැස ශ භසත 
ආදහඹශභන් ණඹ ශහ ළනීභට ශනොවළකි ත් ් ඹට ශේ යට 
ඳ්  ශහ. ශ්රී රංහ භව ඵළංකු හර්තහට අනු 2013 ර්ශ දී 
ණඹ ශේහයණඹ සිඹඹට 103යි. ශේ ණඹ උගුරට අසු ීම ඇ  
අඳට ඒශන්  ඳවසුශන් ළශීම, ශේති ඹන්න රළශඵන්ශන් නළවළ. 
ශේ ණඹ හඳඹ ර්  අඳ අදද භසත යහජය ආදහඹශභන් සිඹඹට 
95 ඳභණ රභහණඹේ ශන්ශන් ණඹයි. 

එභ නිහ යජශ  ශේඹන්ශස ඳඩි ශීමභ, යශට් හලීන 
ංර්ධන ළඩටයුතු වහ  මුදල් ශඹදීමභ ඹන සිඹල්රභ විශද්ල 
ණඹ අයශන ශ යුතු හර්ඹන් ඵට ඳ්  ීම  ශඵනහ. එභ 
නිහභ ශේ යශට් අද ඉඳශදන දන්හට්  න්පිඹල් රේ 5ට 
ආන්න රභහණඹේ ශරෝඹට ණඹ ීම ඇ  පුද්රඹකු ලශඹන් 
ශේ යශට් එබඳඹ දළකීභට සිදු ීම  ශඵනහ. එහි ත්  බඹහන 
ත් ් ඹේ ීම ඇ් ශ් , යහජය ආදහඹභට එතු න යහජය 
ආඹතනලින් රළශඵන ආදහඹභ සිඹඹට 10ේ ඳභණ ීමභයි. ඉ රි 
සිඹඹට 90 මුදර රැස ය න්ශන් ජනතහ ඵදු මුදල්ලිනුයි. ශේ 
ඵදු මුදලිනු්  සිඹඹට 80ේභ අඹ ය න්ශන් දුප්ඳ්  ජනතහ 
ශත ්ර ඵදු එතු කිතිශභනුයි. සිඹඹට 20ේ ඳභණ ධන්  
පුද්රඹන්ශස ඵදු නිහ ශේ ආදහඹභ ළශනහ. ශේ 
ත් ් ශඹන් යට මුදහ ළනීභ් , විශලේශඹන්භ විශද්ල ණඹ 
රභහණඹ යටට ඵයේ ශනොන ආහයඹට ටයුතු කිරිභ් , 
දුප්ඳතුන්ශන් අඹ යන ්ර ඵද්ශද් ර ලතඹ අඳ ජනතහට 
ඔශයෝ තු ශදන ආහයඹට ළසීභ්  ් භන් යජශ  රධහන 
ඉරේඹේ ීම  ශඵනහ. ශභභ අසථහ උදහ ය ළනීභ වහ 
න යජඹ විශලේශඹන්භ අඳනඹන වහ ං්හය ර්භහන්තඹ 
ීයඝ්රශඹන් දියුණු කිතිභට ටයුතු යනහ.  

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ හශසභ විශද්ල මුදල්  
භවහ ඳරිභහණශඹන් යට තුශ ආශඹෝජනඹට ඉඩ ළරළසීමභ වහ 
අලය හතහයණඹ හ දීභට්  ටයුතු යනහ. ශේ තුබඳන් 
නළ  ීම ගිඹ GSP වනඹ ඹබඳ ඇ  ය ළනීභට් , ඒ හශසභ 
යුශයෝඳශ  අඳට නළ  ීම ගිඹ භ් ය නිසඳහදන ශශශ ශඳොශ 
ඹබඳ ඇ  ය ළනීභට්  ටයුතු යමින් සිටිනහ.  ඉන්දිඹහ 
භඟ, යුශයෝඳඹ භඟ, ඇශභරිහ භඟ, ඒ හශසභ අශනකු්  
යටල් භඟ විවිධ ශශශ ගිවිසුේ ඇ  ය නිමින් අඳනඹන 
ආදහඹභ ඉවශට ඔහ තඵහ ළනීභට අඳ ටයුතු යමින් සිටිනහ. 
විශද්ශිඹන්ශස ආශඹෝජන යට තුශ සථහපිත කිතිභට අලය 
හතහයණඹ අඳ යට තුශ ඇ  යමින් ඳ නහ. විශද්ල 
ං්හයඹන්ට සුයේිතත ශභන්භ ආර්ණීඹ යටේ ශර අශප් 
යට ඳ් හ ශන ඹෆභට අපි දළඩි ශේ භවන්සිශඹන් ටයුතු 
යනහ. යට තුශ රජහන්්රහදඹ සථහපිත යමින් වළභටභ එශේ 
ජී්  න්නට පුළුන් හතහයණඹේ යට තුශ ඇ  යමින්, යශට් 
දණඹ වහ ං්හ වමුලින්භ ඉ්  ය දළමීභට අලය ටයුතු 
යමින්, සිඹලු ඳහර්ලසඹන්ශස අදවස විභමින් න යසථහේ 
ශේ යට තුශ ඇ  කිතිභට අපි ටයුතු යමින් සිටින ශභන් වූ 
ළද්  අසථහේ යශට් වළයවුේ රේඹේ ශර හිතන්න 
පුළුන්. ඒ හශසභ යශට් තීයණහ් භ ශභොශවොතේ විධිඹට අඳට 
න්න පුළුන්.  

1977දී ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළ තුභහ ඒ ආර්ක  විප්රඹ සිදු 
ශහ හශස, 2016 ර්ශ දී ඊශඟ ආර්ක  විප්රඹ යනිල් 
වි්රභසිංව අග්රහභහතයතුභහ, ෛභත්රීඳහර සිරිශේන ජනහධිඳ තුභහ වහ 
එේ ආයේබ යන්න ටයුතු යන යුඹ ශභළනි විදුලි අර්බුද 
ඇ ීමශභන් ඒ භනට දළඩි ඵහධහේ එල්ර නු ඇතළයි භශස 
විලසහඹයි. න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, යශට් ංර්ධනඹ 
ළන ථහ යද්දි එහි රධහන දහඹ් ඹ දයන්ශන් විදුලි ඵරඹ. 
විදුලිඵර ළඳයුභ අභත යරහ, විදුලි ඵරඹ අභත යරහ අඳට 
දහ්  යශට් ංර්ධනඹ ළන ථහ යන්න ඵළවළ. විදුලිඵර 
ළඳයුභ ළන රහ ඵළලීශේදී, අශප් විදුලිඵර ළඳයුශභන් සිඹඹට 
45ේ ඳභණ ඳඹන්ශන් ජර විදුලිශඹන්. ඒ කිඹන්ශන්, 
හභහනයශඹන් න්පිඹල් 2.50ේ හශස මුදරේ තභයි ජර විදුලි 
ඒඹේ නිසඳහදනඹ යද්දි විඹදේ න්ශන්. නමු්  සිඹඹට 55ේ 
අඳ උ් ඳහදනඹ ශ යු් ශ්  තහඳ විදුලි ඵරහහයලිනුයි. 
එතශොට ශනොශයොච්ශ්ෝශල් විදුලි ඵරහහයඹ ් ශතෝ  
ඒඹට න්පිඹල් 6.50ේ විතය විඹදේ යනහ.  

අශනකු්  තහඳ විදුලි ඵරහහයරට ඹන ශොට න්පිඹල් 30ේ, 
40ේ හශස මුදරේ ඒඹට අඳට ශන්න සිද්ධ නහ. 
අශප් යශට් විදුලි ඳද්ධ ඹ ් තහභ, විශලේශඹන්භ අඳට 
 ශඵන්ශන් හුශදරහ වුණු විදුලි ඳද්ධ ඹේ. යුශයෝඳඹ දිවහ 
ඵළලුශෝ  ශන්  යටල් එේ ඈදිච්් විදුලි ඳද්ධ ඹේ 
 ශඵනහ. ඒ නිහ අශප් යශට් විදුලි අර්බුදඹ අශප් යට තුශ 
ඉශන අඳටභ තභයි  විහ න්න සිදු ශරහ  ශඵන්ශන්. 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, විදුලිඵර ඳද්ධ ශ  භසත 
ඉල්ලුභ ඳහරනඹ යන්න විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට් , හට්  
වළකිඹහේ නළවළ. ශභොද, ත් ඳයශඹන් ත් ඳයඹ switches දහන 
ශොට, ඹන්්ර රිඹහ් භ න ශොට වහ ඹන්්ර off යන ශොට 
විදුලිඵර අලයතහ ශනස නහ. ඒ ඉල්ලුභ ශනස ීමභට 
රිරන ඳරිදි තභයි අශප් ඵරහහය නිර්භහණඹ ය  ශඵන්ශන්් . 
නමු්  ඳසු ගිඹ දසර සිද්ධ වුශ්ඩ ශභොේද කිඹරහ අපි 
දන්නහ. 

අඳ තභ්  එඹට ඵරඳෆ ශවේතු ශොඹමින්  සිටිනහ. ශේ 
නශොට ඒ ේඵන්ධශඹන් වූ හර්තහ එබඳ දළේවිරහ  ශඵයි. ඳසු 
ගිඹ හරශ  බිඹභ ට්රහන්සශෂෝභයඹ බි ළටීභට ශවේතු 
ශභොේද කිඹන හයණඹ ේඵන්ධශඹන් වූ හර්තහ ශඵොශවෝ 
විට විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  අභහතයතුභහ අද ශේ න් 
බහට ඉදිරිඳ්  යහවි. ඳසු ගිඹ හර ශ  මුළු යටභ  ශඵොශවෝ 
ශරහේ අඳුශර්  බුණහ. ඒ හශසභ ත්  දස ශද තුනේ අඳට 
විදුලිඹ ප්ඳහදු යන්න සිදු වුණහ. බිඹභ ට්රහන්සශෂෝභයඹ බි 
ළටීභ නිහ  එතළනින් ශේ යටට ේශරේණඹ න විදුලිඹ නතය 
ීමභ තභයි එඹට ශවේතු වුශ්ඩ. එතශොට එ ශොටේ අරිඹ 
වුණහ. එශවභ එේ ශොටේ අරිඹ නශොට විදුලි ඵරහහයලින් 
විදුලිඵර ළඳයුභ අඩු යන්න ඕනෆ. නමු්  ශනොශයොච්ශ්ෝශල් 
විදුලි ඵරහහයඹ විදුලිඵර ළඳයුභ අඩු කිතිභට ඔශයෝ තු ශදන 
ආහයඹට ළසිරහ නළවළ. ඒ නිහ විදුලිඵර ළඳයුභ නළතුණහ. 
අන්න ඒයි අඳට  බුණු රලසනඹ.  

අශප් විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට ළශශඳන ඳරිදි ශනොශයොච්ශ්ෝශල් 
විදුලි ඵරහහයඹ ස යන්ශන් ශොශවොභද කිඹන හයණඹ 
ේඵන්ධශඹන් අඳට අභිශඹෝඹේ ඳළරිරහ  ශඵනහ. ඒ හශසභ 
විදුලි ඵරඹට  ශඵන demand එ ළඩි නශොට ඒට අනු 
විදුලිඵර ළඳයුභ හ න්ශන් ශොශවොභද කිඹන හයණඹ 
ේඵන්ධශඹන් අඳට රලසනඹේ  ශඵනහ. විශලේශඹන්භ 
ශනොශයොච්ශ්ෝශල් විදුලි ඵරහහයඹ, ශ්රී රංහශේ ඳ න විදුලිඵර 
ඳද්ධ ඹට ළශශඳන ආහයඹට හ ශනො ීභ තභයි ශේට 
රධහන ශවේතු ශරහ  ශඵන්ශන්. නමු්  අඳට න්ශතෝ න්නට 
පුළුන් න්ණේ  ශඵන ඵ අඳ දන්නහ. ශොටුශොඩ 
ට්රහන්සශෂෝභයශ  රලසනඹේශරහ විදුලිඹ ඇන හිටපු අසථහශේදී 
ශනොශයොච්ශ්ෝශල් විදුලි ඵරහහයඹ න් න්ශන් නළ  
රිඹහ් භ යන්නට අශප් ඉංකයශන්න්න්න් භ්  ීමභ 

1267 1268 



ඳහර්ලිශේන්තු 

විශලේශඹන්භ  අඳට තුටට න්ණේ නහ. නමු්  ශභතළනදී 
පුදුභ ශදඹේ සිදු වුණහ. චීනශඹන් න්පිඹල් ශෝටි 22,000ේ ණඹ 
අයශන, රංහශේ ඉංකයශන්න්න්න්ශස දළනුභ ලත ඳවට භහයිේ 
යන්ශන් නළ , රංහශේ විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට ළශශඳන්ශන් 
නළ  ආඵහධිත ශනොශයොච්ශ්ෝශල් විදුලි ඵරහහයඹ වදන්න 
ශටන්ඩර් ශනොළහ  හිතුභතඹට චීන අධිහරිඹට බහය දීපු  
නහඹඹහ කිඹනහ, "අඳ නළත ආ ශෝ  ශේ යට විනහඩි 
දවඹේ්  න්ශශේ  ඹන්ශන් නළවළ" කිඹරහ. නමු්  ඔහු න්පිඹල් 
 ශෝටි 22,000ේ විඹදේ යරහ වදපු ශනොශයොච්ශ්ෝශල් විදුලි 
ඵරහහයඹ වහ ශටන්ඩර් ළහ, රංහශේ ඉංකයශන්න්න්න්ශස 
අක්ේණඹ ඹටශ්  නිඹභ රමි ඹට අනු එඹ ඉදි ශහ නේ ශේ 
රලසනඹ අඳට ඇ  න්ශන් නළවළ. ශේ එ යේ ශනොශයි සිදු 
වුශ්ඩ. ඳසු ගිඹ අවුන්දු තුන දිවහ ඵළලුශෝ  දස 365ේ තුශ  
ළඩිභ හයඹේ ළඩිරහ  බුණු ඵරහහයඹේ තභයි ශේ 
ශනොශයොච්ශ්ෝශල් විදුලි ඵරහහයඹ.  

අඳ විදුලිඵර ළඳයුශේ ර්ධනඹ දිවහ ඵළලුශෝ ,  1948දී ශේ 

යශට් විදුලිඵර නිසඳහදනඹ, ගිහශොට් ඳළඹ  48යි. ඒ රභහණඹ 

1996දී ගිහශොට් ඳළඹ 4,377ේ දේහ ළඩි යශන  ශඵනහ.  

ඒ හශසභ 1948දී අඳට  සිටිශ  විදුලි ඳහරිශබෝගිඹන් 15,000යි. 

නමු්  1996 අවුන්ද්ද නශොට විදුලි  ඳහරිශබෝගිඹන් රේ 

16ට විදුලි ඵරඹ රඵහ ශදන්න අඳට වළකි වුණහ. 1970 න විට 

ශේ යශට් වවසථ ඳහරිශබෝගිඹන්ශන් සිඹඹට අටට විතයයි 

විදුලිඹ රඵහ දීරහ  බුශ්ඩ. නමු්   ජර විදුලිඵර ඳද්ධ ශ  

විප්රඹේ ඇ  ශශේ 1977න් ඳසශේ ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන 

භළ තුභහ රමු එේ්  ජහ  ඳේ ආ්ඩඩු කිඹන එ ශේ 

අසථහශේදී අඳට අභත ශ ශනොවළකියි.  

අද සිඹඹට 60ේ විදුලි ඵරඹ  නිසඳහදන න්ශන් එදහ ශජ්.ආර්. 

ජඹර්ධන භළ තුභහ භළදිව් ශරහ එේ්  ජහ  ඳේ 

ආ්ඩඩුශේ  භවළලි යහඳහයඹ ඹටශ්   වදපු විදුලි ඵරහහය නිහඹ 

කිඹන හයණඹ ශේ අසථහශේදී අඳ ඉතහභ් භ ආඩේඵයශඹන්  

භතේ යන්න ළභළ යි.  ශේ මුදරට විදුලි ඵරඹ රඵහ ශදන්න 

පුළුන් වුශ්ඩ එදහ ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළ තුභහ විදුලි ඵරහහය 

වදපු නිහයි. ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළ තුභහශස හරශඹන් ඳසශේ 

වදපු ඵරහහය අතුරින් අඩුභ විදුලි පිරිළඹේ රළශඵන්ශන් 

ශනොශයොච්ශ්ෝශල් විදුලි ඵරහහයශඹනුයි. ශනොශයොච්ශ්ෝශල් විදුලි 

ඵරහහයශඹන් විදුලි ඒඹේ වදන්න විඹදේ න්ශන් න්පිඹල් 

6.50යි. ජරවිදුලි ඒඹේ වදන්න ඹන විඹදභ න්පිඹල් 2.50යි. 

තහඳ විදුලි ඵරහහය, ඩීල් විදුලි ඵරහහයලින් එ ඒඹේ 

වදන්න න්පිඹල් 40ේ, 50ේ, 60ේ, 75ේ ළඹ න අසථහ 

 ශඵනහ.  

අද ශේ ආහයඹට ශවෝ විදුලිඹ මිර  ඳ් හශන ඹන්න 

යජඹට වළකි වුශ්ඩ එදහ -  1977 - ආ්ඩඩු ඩිනේ භවළලි 

යහඳහයඹ රිඹහ් භ යපු නිහයි. ශභශතේ ඳහඩු විපු විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹ 2015 අවුන්ද්ශද්දී  න්පිඹල් බිලිඹන 30ට - න්පිඹල් 

ශෝටි 3000ට - ආන්න රභහණඹ ශභශවයුේ රහබඹේ රඵපු 

ආහයඹ අපි දළේහ. ශභඳභණ ශභශවයුේ රහබඹේ රඵන්න ශවේතු 

වුශ්ඩ අශප් විදුලිඵර උ් ඳහදනශඹන් සිඹඹට 31ේ ජර විදුලිඹ 

භඟින් නිඳදීමභ් , සිඹඹට 29ේ ශනොශයොච්ශ්ෝශල් විදුලි 

ඵරහහයශඹන් නිසඳහදනඹ යන්න්  අඳට  වළකි වුණු නියි. 

එශවභ ඵළලු් , තහඳ විදුලි ඵරහහය, ඩීල් විදුලි ඵරහහයලින් 

සිඹඹට 40ේ ඳභණ විදුලිඹ  න්න අඳට සිද්ධ වුණහ. නමු්  

ශනොශයොච්ශ්ෝශල් විදුලි ඵරහහයඹ වරිවළටි රිඹහ් භ වුණහ නේ, 

අඳට ශේ ශද් යන්න ශන්ශන් නළවළ. ශභොද, ශභහශොට් 

900 විදුලි ධහරිතහේ එයින් නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන්.  

රංහශේ විදුලි ඵර අලයතහ ශද ඵළලුශෝ , අවුන්ද්ශදන් 

අවුන්ද්දට ශභහශොට් 200 ඳභණ අලයතහේ  ශඵන ඵ 

රංහ විදුලි ඵර භ්ඩඩරඹ ශඳන්හ ශදනහ. ඒ අනු නිසඳහදනඹ 

ළඩි යන්න ඕනෆ. නමු්  අපි දන්නහ, න යජඹ ශන ඹන ීයඝ්ර 

ංර්ධන ළඩ පිබඳශශ ඹටශ්  අවුන්ද්දට  ශභහශොට් 200ේ 

විදුලිඹ නිසඳහදනඹ ළඩි ශ්  පිරිභළශන්ශන් නළ  ඵ.  

ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන හිටපු ජනහධිඳ තුභහ යශට් ආර්ක  විප්රඹ  

ඇ  ශශේ, ඉසශල්රහභ විදුලි ඵරඹ නිසඳහදනඹ ශන එ 

අහභහනය ශර ළඩි කිතිශභනුයි. ඒ හරශ  හිතුහ, ශන 

යටල්රට්  අඳට විදුලිඹ ඹන්න පුළුන් ශයි කිඹරහ. නමු්  

අශප් ආර්ක  ්රභශ  ර්භහන්තලහරහ ඇ ීමභ නිහ අඳට ඒ 

නිසඳහදනඹ ශ විදුලි රභහණඹ්  භදි ශන ත් ් ඹට 

ඳසුහලීන   ඳ්  වුණහ.  

ඉදිරි අනහතඹට අලය විදුලි ඵරහහය ළරසුේ කිතිභට 

 ශඵනහ; ළරසුේ යරහ්   ශඵනහ. වළඵළයි, ශේහ 

ශොඩනළඟීභ ශරශවසි ළඩේ ශන්ශන් නළවළ. ඒට ශවේතු, ශේ 

විදුලි ඵරහහය ශොඩනළඟීභ කිඹන හයණඹ විලහර මුදල් 

ංයණඹේ සිදුන හයණඹේ. ඒ කිඹන්ශන් විලහර ලශඹන් 

මුදල් ඳහවිචිචි යරහ සිදු යන යහඳව ඹේ. ඒ නිහභ ශේහට 

ශද්ලඳහරන භළදිව් ීමේ, යහඳහරි භළදිව් ීමේ, ජහතයන්තය 

භළදිව් ීමේ ඵහුර සිදු ශනහ. ඒ නිහ ශේ ෆභ එකින්භ 

අතශඳීමේ සිදු ශනහ. ශභොද, න්පිඹල් ශෝටි - රශෝටි 

ණන්ර ථහේ නිහ. ආර්ක  ලශඹන්, ශද්ලඳහරන 

ලශඹන් හසි න්න භළදිව් ීමේ ශවේතුශන් භෆත ඉ වහශ  

රිඹහ් භ ශන්න  බුණු විදුලි ඵරහහය ශරහට  රිඹහ් භ 

වුශ්ඩ නළවළ. 1986 රේවිජඹ විදුලි ඵරහහයඹ රිඹහ් භ ීමභට 

නිඹමිත  බුණහ. අවුන්දු 20ේ ගිහිල්රහ්  රේවිජඹ 

විදුලිඵරහහයඹ රිඹහ් භ ය ළනීභට අඳට වළකිඹහ රළබුශ්ඩ 

නළවළ. නමු්  2011දී තභයි ඒ 1986 රිඹහ් භ කිතිභට නිඹමිත 

 ූ විදුලි ඵරහහයශ  රිඹහ් භ ීමභ සිද්ධ වුශ්ඩ. ඒ හශසභ 

2014 හේපර් විදුලි ඵරහහයඹ නිභ ශ යුතු  බුණහ. 
 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහට ශන් ශ ශරහශන්  ත විනහඩිඹ හරඹේ 

 ශඵනහ. 
 

ගරු අජි ක භහ්දනප්ප්ඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததபை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Sir, please give me two more minutes. 

හේපර් විදුලි ඵරහහයශඹන් ජහ  ඳද්ධ ඹට විදුලිඹ දිඹ 

යුතුයි කිඹහ ථහ ය  බුණහ. නමු්  අද ශනේ හේපර් විදුලි 

ඵරහහයඹ ඳටන් න්න්  වරි ළඩ පිබඳශශේ අපි ස 

යශන නළවළ. ඉවශ  ශෝ භශල් විදුලි ඵරහහයඹ ඵළලුශෝ , 

එඹ රිඹහ් භ යන්න  දල ණනහේ ත වුණහ. ඒ හශසභ 

ශටි හලීන විදුලිඹ නිඳදහ න්න ශොසින් අඳට විලහර 

මුදරේ ළඹ යන්න සිදු නහ. දළනට්  රංහ නිජ ශතල් 

නී ත ංසථහශන් ආනඹනඹ යන ඩීල්ලින් තුශනන් 

එේ ඒ කිඹන්ශන් ශභට්රිේ ශටොන් 1,100ේ  ඳභණ මිරදී න්න 

ශරහ  ශඵන්ශන් විදුලි ඵර භ්ඩඩරඹටයි. නමු්  වරිඹට 

ශනොශයොච්ශ්ෝශල් විදුලි ඵරහහයඹයි, ජර විදුලිඹයි වරිඹට ඳහවිච්චි 

යරහ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිතිභ සිද්ධ ශනහ නේ, අඳට ඩීල් 

 මිරදී න්න සිද්ධ ශන්ශන් නළවළ. ඩීල් රඵහ ළනීභ නිහ අපි 

භවජන ඵළංකුට න්පිඹල් ශෝටි 3,000ේ ව ජහ  ඉ රි 

කිතිශේ ඵළංකුට න්පිඹල් ශෝටි 800ේ  ණඹ ශරහ   ශඵනහ. 

අහන ලශඹන් කිඹනහ නේ, ත් ් ඹ ශභශේ  බිඹදී, ඳසු 

ගිඹ හරශ  විදුලි ඵර භ්ඩඩරශ  විඹදමින් සිඹඹට 50ේ ඳභණ 

ශහ  ශඵන්ශන් ශඳෞද්ලි විදුලි ඵරහහයරටයි.   

1269 1270 

[න් අකය්  භහන්නප්ශඳන්භ භවතහ] 
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2014 ර්ඹ ශන ඵළලුශෝ , විදුලි ඵර භ්ඩඩරඹ විදුලිඹ 
නිසඳහදනඹ යන්න ළඹ යපු මුදශරන් සිඹඹට 50ේ ශහ 
 ශඵන්ශන් ශඳෞද්ලි විදුලි ඵරහහයලින් විදුලිඹ මිරදී 
න්නයි. ශඳෞද්ලි විදුලි ඵරහහයලින් විදුලිඹ මිරදී ළනීභ 
ශනුශන් න්පිඹල් ශෝටි 9,000ේ ශන රද අසථහ්  
 ශඵනහ. අපි දන්නහ, 2015 ර්ඹ ශද ඵළලුහභ විදුලි ඵර 
භ්ඩඩරඹ දට  න්පිඹල් රේ 136ේ ශඳොලිඹ ශනහ. විදුලි 
ඵර භ්ඩඩරඹ දට ණඹ හරිඹ ලශඹන්  න්පිඹල් රේ 
356ේ ශනහ. ඒ කිඹන්ශන්   ශන්  විඹදේ අතවළරිඹහභ විදුලි 
ඵර භ්ඩඩරඹට දිනට ණඹ ශඳොලිඹ  ලශඹන් න්පිඹල් රේ 
592ේ ශන්න ශරහ  ශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් රේ 600ට 
ආන්න රභහණඹේ ණඹ ශඳොලී ශන්න සිද්ධ ශරහ  ශඵනහ. 
ශේහ්  ඳහරිශබෝගිඹහශන් තභයි අඹ යන්න සිද්ධ ශරහ 
 ශඵන්ශන්. න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ශභභ ත් ් ඹ 
ශනස යශන අපි ඉදිරිඹට ඹන්න ඕනෆ. නළ් නේ අශප් 
ංර්ධන ඉරේ යහ අපි ඵරහශඳොශයෝ තු ශන ආහයඹට ඹහ 
ශනොවළකි ශනහ. ශඵොශවොභ සතු යි. 

 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශඹෝජනහ සක ය කිතිභ, න් ඉයහන් වි්රභය් න භළ තුභහ. 

[අ.බහ. 1.45] 

 

ගරු ඉයහ්ද වික්රභය කන භවතහ (යහ ය යහඹ ංර්ධන 

නිප්ඹෝ ය අභහතයුරභහ  
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண - அச தரறல்பற்சறகள் 

அதறறபைத்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 

Enterprise Development)  

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, න් අකය්  භහන්නප්ශඳන්භ 

භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳ්  ශ බහ ල් තඵන අසථහශේ ශඹෝජනහ 

භහ සක ය යනහ.  

එභ ශඹෝජනහශේ අහනඹට "ශභභ සිදුීමේරට ශවේතන් 

ශර්ද ඹන්න ජනතහ දළනු්  යමින්, නළත එළන්නේ සිදු 

ශනොීමභට අලය පිඹය න්න" කිඹහ එතුභහ ශඹෝජනහ ය 

 ශඵනහ. 

අපි භත තඵහත යුතු න්ණේ තභයි, ශේ යශට් විදුලිඹ 

නිසඳහදන ධහරිතහ ශභහශොට් 3,932ේ න ඵ. ඒ කිඹන්ශන් 

ළඩිභ ඉල්ලුභ  ශඵන ශරහට ශභහශොට් 2,200යි, 2,300යි 

අතය බහවිත ශනහ. නමු් , 2016 ශඳඵයහරි භහශ  ඉරහ 

අහභහනය ඉල්ලුභේ  බිරහ  ශඵනහ. භහර්තු භහශ  10ළනිදහ 

ශන ශොට එඹ ශභහශොට් 2,373 දේහ ඉවශ ශොස  ශඵනහ. 

දලඹට ඳසශේ රථභ යට විදුලිඹ බි ළටීභේ වුශ්ඩ 2009 

අශරේල් භහශ  12ළනිදහයි. එදින මුළු විදුලිඹ ඳද්ධ ශ භ 

ඩහළටීභේ සිදු වුණහ. 

ඊට ඳසශේ භවහ්හර්ඹ කුභහර් ශඩ්විඩ් භවතහ විසින් හර්තහේ 

නිකු්  ශහ. ඒ හර්තහශේ ශඹෝජනහ යහශිඹේභ  බුණහ. නමු්  

අඳට දළනට  ශඵන ශතොයතුන් අනු ඒ හර්තහශේ  ශඵන 

ශඹෝජනහ සිඹල්රේභ ඉසට ශරහ නළවළයි කිඹරහ කිඹන්න 

පුළුන්. ඊට ඳසශේ නළත්  ේපර්ණ විදුලි ඳද්ධ ශ භ ඩහ 

ළටීභේ සිදු ශන්ශන් 2015 ළප්තළේඵර් 27ළනිදහයි. ඉන් ඳසශේ 

2016 ශඳඵයහරි 25ළනිදහ. ඊට ඳසශේ 2016 භහර්තු භහශ  

13ළනිදහ. ශේ ශවේතු ශොටශන තභයි අද ශේ ල්තළීශේ 

ශඹෝජනහ  ඉදිරිඳ්  ශරහ  ශඵන්ශන්. ශේ විසතය යන්න 

ශඳොඩි අඳවසුතහේ  ශඵනහ. ශභොද, එ සිද්ධිඹේ යන 

ශොටශන ශොශවොභද මුළු විදුලි ඳද්ධ ඹභ ඩහ ළශටන්ශන් 

කිඹන රලසනඹ  ශඵනහ.  

අපි දන්නහ, ශේ ළන ශොඹහ ඵරහ ශටි හලීන නිර්ශද්ල 

ශදන්න ජනහධිඳ තුභහ විසින් ඇභ න්න්ශන් යු්  මිටුේ 

ඳ්  ශහ. ඒ හශසභ භහ තුනකින් දීර්ක හලීන ළරළසභේ 

ඉදිරිඳ්  යන්න කිඹරහ ජනහධිඳ තුභහ ඇභ න්න්ශන් 

භන්විත එභ මිටුට දළනුේ දී  ශඵනහ. ජර විදුලිඹ වළන්ණහභ 

ශනොශයොච්ශ්ෝශල් රේවිජඹ විදුලි ඵරහහයඹ වයවහ තභයි අඳට 

භෆතදී විදුලිඹ රඵහන්න ශරහ  ශඵන්ශන්. නමු්  එභ විදුලි 

ඵරහහයශ  තහේණඹ පිබඳඵ රලසනඹ අද ඊශ  ශනොශයි ඳසු 

ගිඹ අවුන්දු ණනහ තුශභ ශේ බහ ර්බශ  හච්ඡහ ශරහ 

 ශඵනහ.  

හිටපු ඇභ න්, විශලේශඹන්භ භට ශේ ශරහශේ භතේ 

ශනහ ඳවි්රහ න්නිආයච්චි හිටපු ඇභ තුමිඹ අසථහ 

ණනහේභ - ඒ ශරහ ශනශොට විසි තහේ ඳභණ - එභ 

විදුලි ඵරහහයශ  නිසඳහදන ටයුතු බිළටී  ශඵන ඵට 

පිබඳ් තහ. ඒ ඵරහහයශ  design එ ළන, ඒ වදරහ  ශඵන 

්රභඹ ළන ව එහි තහේණඹ පිබඳඵ ළටලුේ ව රලසනඹේ 

 ශඵනහ. දළන් ශනොශයොච්ශ්ෝශල් රේවිජඹ ල් අඟුන් විදුලි 

ඵරහහයශ  ටයුතු අරිඹ වුණහභ එඹ නළත රිඹහ් භ කිතිභට 

දින 4ේ ඳභණ ත ශනහ. එතශොට තභයි ඔඹ විලහර ළටලු 

ඇ  ශන්ශන්. මුලින්භ ඒ විදුලි ඵරහහයශ  නිසඳහදනඹ 

ශභහශොට් 300යි, ඊට ඳසශේ එභ රභහණඹ ශභොහශොට් 600ේ 

ශහ. ඊට ඳසශේ එහි නිසඳහදනඹ ශභහශොට් 900ේ ශහ. 

ශභහශොට් 900ේ ශහට ඳසශේ එහි අලු්  ළටලු කිහිඳඹේභ 

භතු ශනහ. ඒහ විදුලිඹ බි ළටීභට ශවේතුේ ශනහ. 

විශලේශඹන් අපි අද ඳ න විඹබඳ හරගුණ ත් ් ඹ්  

රන්නට ඕනෆ. අපි දන්නහ, ජර විදුලිඹ රඵහළනීභ වහ 

ජරඹ ඳඹන ජරහලර ජර භට්ටභ දළන් සිඹඹට 40ට්  ඩහ අඩු 

භට්ටභයි  ශඵන්ශන්. එතශොට විදුලි ඳද්ධ ඹට රඵහන්නට 

පුළුන් ජර විදුලිඹ ධහරිතහ සිඹඹට 30ට්  ළඩිඹ අඩු ශනහ. 

විශලේශඹන්භ ජරහලර  ශඵන ජරඹ බහවිතශ දී අපි 

රමු් ඹේ ශදන්ශන් ඒහශ  ජරඹ ඳහනීඹ ජරඹ වළටිඹට 

ඳහවිච්චි කිතිභටයි. ශදනු විත ර්භහන්තඹට. ශතනු තභයි 

විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්න ජරඹ ඳහවිච්චි යන්ශන්.  

විශලේශඹන්භ අපි දන්නහ දළන් ඹර න්නශ  හ ටයුතු 

යන්නට රළවළස  ශනහ. ඒ වහ ජරඹ අලයයි. අඳට ඳහනීඹ 

ජර අලයතහ වහ් , ඒ හශසභ විත ර්භහන්තඹ වහ්  

ජරඹ නිදවස යන්නට ශනහ. අපි ඒහ නිළයදි 

ශභනහයණඹ ය් ශ්  නළ් නේ ළටලුේ ඇ  ශනහ. 

ඇ් තටභ ඳසු ගිඹ භහ වශ දී ඒ ජරහලර  ශඵන ජරඹ අපි 

නිළයදි ශභනහයණඹ ය් තහද නළද්ද කිඹන රලසනඹ 

 ශඵනහ. ඒ වළය කුඩහ ජර විදුලි ඵරහහය  ශඵනහ. ශේහශ  

ශභහශොට් 300 විතය ධහරිතහේ  ශඵනහ. නමු් , නිඹඟඹ 

නිහ දළනට ඳද්ධ ඹට එතු ශන්ශන් ශභහශොට් 300න් 

ශභහශොට් 50ේ ඳභණයි. ඒ වළය සුශං ඵරහහය  ශඵනහ. 

ඒහයිනු්  ශභහශොට් 124ේ විතය රඵහ න්න පුළුන්. නමු් , 

ඳ න හතහයණඹ අනු සුශං ඵරහහය වයවහ්  දළනට 

රළශඵන්ශන් ශභහශොට් 5යි. ශභළනි ත් ් ඹේ තභයි 

ඇ් තටභ ඳ න්ශන්. ශනොඩහ, දිගින් දිටභ විදුලිඹ ඳඹහ 

ශන ඹන්නට නේ ශභඹ වරිඹට ශභනහයණඹ ය න්නට 

අලයයි.  

ශේ ළන ශොඹහ ඵරන විට  එ න්ණේ අඳට ඳළවළදිලි 

වුණහ. ඳද්ධ ඹ ඳහරනඹ කිතිශේ භධයසථහනඹ -System Control 

Centre-  ශඵනහ. ශේ භධයසථහනශ   ශඵන ඹන්ශ්රෝඳයණ 

ය  වේ විතය ඳළයණියි. ශේ ළන මීට ඉසයශරහ හර්තහන් 

 ශඵනහ, ''ඒහ අලු්  යන්න ඕනෆ. අලු්  තහේණඹ බහවිත 

යන්න ඕනෆ.'' කිඹරහ. අහනහට, ශභඳභණ හරඹේ ඒ 

සිදු ශරහ නළවළයි කිඹහ වන් යන්නට ශනහ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, ඒ හශසභ ''ශභනහයණ 

ශතොයතුන් ඳද්ධ '' -Management Information System- MIS  

දුර්රයි කිඹහ වන් ශ යුතුයි. ඊට අභතය, ශභළනි විදුලිඹ 

ඩහ ළටීභේ සිදු වුණහභ; බි ළටීභේ සිදු වුණහභ, ''වුද ශේට 

 කිඹන්ශන්?'' කිඹන රලසනඹ භතු ශනහ. ඇ් තටභ ශේට 

 කියු් ශ්  ඇභ තුභහද, ඒ ආඹතනශ  බහඳ තුභහද, 

නළ් නේ ශේහ ශභනහයණඹ යන රධහන විධහඹ 

නිරධහරින්ද කිඹන රලසනඹ භතු ශනහ. 

ශඳෞද්ලි අංලශ  ශභළනි ශදඹේ සිදු වුණහ නේ, 

අනිහර්ඹශඹන්භ ඳශමුශන්භ ඇඟිල්ර දිගු න්ශන් රධහන 

විධහඹ නිරධහරිතුභහටයි. ශඳෞද්ලි අංලශ  ආඹතනඹ 

ශභළනි ඩහ ළටීභේ සිදු වුණහ නේ,  Ceylon Electricity Board 

එ ඒ ළන ඹේ කිසි තීයණඹේ න්නහ. නමු්  ශභතළන 

කීශේ රලසනඹේ  ශඵනහ.  

ශභතළන ඉන්න නිරධහරින්ට වරිඹට යහජහරි රළයිසතුේ 

නළවළ. යහජහරි රළයිසතුේ නළ  වුණහභ, ඒ යහජහරිඹ වයවහ 

ඇ් තටභ යදේ  වුණහද, යදේ වුශ්ඩ නළ ද කිඹන්න ඵළවළ. 

උසීමේරට ආහභ, රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  උසීමේ 

ශදන්ශන් ශජයසඨ් ඹ ඳභණේ රහයි  . ශභශවභ කිතිභ සුදුසුද 

නළද්ද කිඹන රලසනඹ භතු ශනහ.  උසීමේ ළන හිතන ශොට 

පුද්රශඹකුශස, නිරධහරි ශශනකුශස දේතහ ශවෝ එඹහශස 

හර්ඹේභතහ අපි රන්ශන් නළවළ. භහ හිතන්ශන් රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට විතයේ ශනොශයි, ශේ අපි යජඹේ වළටිඹට 

මුහුණ දිඹ යුතු රලසනඹේ. ශේ ශේ යටට සුදුසුද, නළද්ද කිඹන එ 

අපි මුහුණ දිඹ යුතු රලසනඹේ. 

"යහජහරි ඉටු කිතිශේදී භන්ශදෝ් හහීබහඹේ ව ඇතළේ 

නිරධහරින් අතශර් ඹේ කිසි රකිතිභේ  ශඵනහ" කිඹරහ, අපි 

ශනොශයි කිඹන්ශන්. අපි ඉදිරිඹට ඇවිල්රහ ථහ යපු 

විශලේඥඹන් අඳට කිඹනහ, ''නිරධහරින් අතශර් ශේ හශස 

ත් ් ඹේ ඳ නහ.'' කිඹහ. හේිත දුන්නු විද්තුන්ශස අදව 

තභයි භභ  රහල ශශේ.  

ඊට අභතය න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භවජන 

උඳශඹෝගිතහ ශොමිභේ  ශඵනහ. භවජන උඳශඹෝගිතහ 

ශොමිභට්  කීේ  ශඵනහ. නමු් , භවජන උඳශඹෝගිතහ 

ශොමිභ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ නිඹහභනඹ කිතිශේදී ඒ 

කීභ ඉසට යරහ නළවළයි කිඹරහ, නහටුශන් ශවෝ ශේ 

අසථහශේදී රහල ශ යුතුයි. භවජන උඳශඹෝගිතහ ශොමිභේ 

 ශඵන්ශන් ශඳෞද්ලි අංලඹ නිඹහභනඹ යන්න විතයේ 

ශනොශයි, ඕනෆභ ශේඹේ නිඹහභනඹ යන්නයි. විශලේශඹන්භ, 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ව ජහ  ජරේඳහදන වහ ජරහඳවන 

භ්ඩඩරඹ ළනි යජශ  අයි ඹ  ශඵන ශේහන් නිඹහභනඹ ශ 

යුතුයි. ශභොද, නිසඳහදඹහශස කීභ ශනස. නමු් , 

පුයළසිඹහශස අයි හසිභ ආයේහ යන්නයි ශේ විධිඹට 

භවජන උඳශඹෝගිතහ ශොමින් බහන් පිහිටුහ  ශඵන්ශන්. 

විශලේශඹන්භ ශේහශ   ශඵන ඒහධිහයඹ නිහ, ඒහට 

ශඹොමුේ  ශඵන්නට ඕනෆ.  

යජශ  ආඹතනඹේ ශඳෞද්ලි අංලශ  ආඹතනඹේ එේ 

තය යනහ නේ, තයහරි් ඹ වයවහ ශභළනි රලසන අභ 

ශන්න පුළුන් කිඹරහ අඳට ෆහීභට ඳ්  ශන්න පුළුන්.  

ශේහශස රලසන අපි අභ ය න්නට නේ, යජශ  ආඹතනඹේ 

අඩුභ ලශඹන් ත්  යජශ  ආඹතනඹේ එේ තයහති 

ශන්නට ඕනෆ. ඒ ශඳෞද්ලි අංලඹ ශන්න පුළුන්, ඒ 

යජශ  ශන්න පුළුන්.  

ඒහධිහයඹේ  ශඵන අසථහශේදී රලසන, ළටලු ඇ   

ශනහ. එභ නිහ ශේ ඒහධිහරි ඵරඹ ශොශවොභද තයහති 

ත් ් ඹට ශනස යන්ශන් කිඹන එ පිබඳඵ අපි අලු න් 

සිතහ ඵරන්නට ඕනෆ. ශේ න්ණු වන් යනශොට හුඟහේ අඹ 

තුශ එ ඳහයටභ අදවේ ඇ  ශන්න පුළුන්, "ආ! ශේ 

ශඳෞද්ලීයණඹ යන්නද දන්ශන් නළවළ, ශේ ථහ යශන 

ඹන්ශන්" කිඹරහ. භවය අඹ එශවභ හිතන්න පුළුන්. භභ ඒ 

භතඹ තුශ නළවළ. භවය ආඹතන strategic ශවේතු නිහ ඒහට 

යජශ  අයි ඹ  ශඵන්න ඕනෆ කිඹන එ තභයි භශස භතඹ 

න්ශන්. ඒ හශසභ යජශ  අයි ඹ  බුණ් , ඒහධිහයඹේ  ීභ 

යටට සුදුසු නළවළ. යජශ  අයි ඹ  බුණ් , අපි තයහති් ඹේ 

ඇ  යන්නට ඕනෆ. 

ශ්රී රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට  ශඵන කීේ අනු 2002 

අං 35 දයන ඳන න් ශ්රී රංහ භවජන උඳශඹෝගිතහ ශොමින් 

බහ ංසථහඳනඹ ශහ. ශ්රී රංහ භවජන උඳශඹෝගිතහ 

ශොමිභට්  2009 අං 20 දයන ශ්රී රංහ විදුලිඵර ඳන න් ඒහ 

ඳයහ  ශඵනහ. රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට electricity 

distribution, safety, quality, continuity, transmission 

performance and the demand side management regulations 

කිඹන කීේ  ශඵනහ. ශේ පිබඳඵ ශටුේඳ්  ඉදිරිඳ්  

යන්න 2014 ර්ශ  හච්ඡහ  බුණහ. නමු්  ඒහ ඉදිරිඳ්  

වුශ්ඩ නළවළ. ශශේ ශත් , ශ්රී රංහ විදුලිඵර ඳනශ්  ර ඳහදන 

රහය විඹ බහය ඇභ යඹහ විසින් එභ ශයගුරහසි ළට් ඳ්රශ  

ඳශ කිතිභට නී ත යරහ නළවළ කිඹරහ ශේ අසථහශේදී 

නහටුශන් රහල යන්න ඕනෆ. 2014 නතුන්භ හච්ඡහ 

 බුණහ. නමු්  ඒහ නී ත වුශ්ඩ නළවළ. එභ නිහ නිසි 

නිඹහභනඹේ ඕනෆ. ශේ නළත සිදු ශනොශන්නට නේ, නිසි 

නිඹහභනඹේ  බිඹ යුතුයි.  

විදුලිඹ ළඳයීභ ශොශවොභද දීර්ක හලීන ශභනහයණඹ 

ය න්ශන් කිඹරහ ජනහධිඳ තුභහශස ඉල්ලීභේ භත යජඹේ 

වළටිඹට භහ 3ේ තුශදී අපි හර්තහේ ඉදිරිඳ්  යන්න 

ඵරහශඳොශයෝ තු ශනහ. නමු්  දළනට  ශඵන විසතය අනු 

ශනොශයොච්ශ්ෝශල් විදුලි ඵරහහයශ  ශභනහහති් ඹ පිබඳඵ 

ළටලුේ, රලසනඹේ  ශඵනහ කිඹරහ අපිට කිඹන්නට පුළුන්. 

ශනොශයොච්ශ්ෝශල් රේවිජඹ විදුලි ඵරහහයඹ උශදහ ඳළඹ 24 

පුයහභ විඹහනුඵද්ධ විශලේඥඹන් රභහණ්  ශර එතළන රැදී 

සිටිඹ යුතුයි කිඹන එ තභයි අශප් භතඹ න්ශන්. එතළන 

ඉංකයශන්න්න් අතශර්්  ඹේකිසි ළටීේ  ශඵනහ. එ එ 

ේශේ්රර ඉන්න ඉංකයශන්න්න් නිහ ව් තීඹශේදීන් අතය්  

ළටීේ  ශඵනහ. විදුලිඹ ේඵන්ධ  electrical  ඉංකයශන්න්න් 

ඉන්නහ, mechanical ඉංකයශන්න්න් ඉන්නහ. එළනි එ එ 

ේශේ්රර අඹ ඉන්න නිහ, අශනේ ේශේ්රර ඉන්න අඹ 

පිබඳඵ්  ඒ අඹ අතශර් පිබඳළනීභේ ඇ  ශන්න ඕනෆ. නමු්  

යටට අලය ළඩ යන්න පුළුන් විශලේඥඹහ එතළන සිටිඹ යුතුයි. 

එශවභ විශලේඥශඹේ ශනොශයොච්ශ්ෝශල් රේවිජඹ විදුලි 

ඵරහහයශ  නළවළ කිඹරහ වන් යන්න ශනහ. ශේ අපි 

චීන තහේණඹ භඟ චීනශඹන් රඵහ ් ත විදුලි ඵරහහයඹේ. 

ශේ ඳද්ධ ඹ රැ ළනීභට, ශභනහයණඹ ය ළනීභට, අලය 

නිසි දළනුභ රඵහ ළනීභට චීන භහේ එේ දළනටභ්  හච්ඡහ 

ඳළළ් විඹ යුතුයි කිඹරහ අපි ශඹෝජනහ යනහ. ඒ හශසභ විදුලි 

ඉල්ලුභ manage යන්න.  ශභොද, ළඳයුභ ඳළ් ශතන් තභයි 

විදුලිඹ ළන වළභ  සශේභ ථහ ශන්ශන්. නමු්  ඉල්ලුභ 

ඳළ් ශතන් ශේ යට තුශ රිඹහ් භ ශ යුතු ශඹෝජනහ යහශිඹේභ 

 ශඵනහඹ කිඹරහ භභ හිතනහ.  

අපි ශනෝර්ශේ හශස යටේ ් ශතෝ , ඒ  යශට් thermal 

power  ශඵන්ශන්. ඒ කිඹන්ශන් ඩීල් හශස ඉන්ධනඹේ 

ඳහවිච්චි යරහ නිසඳහදනඹ යන විදුලිඹ  ශඵන්ශන් මුළු විදුලි 

1273 1274 

[න් ඉයහන් වි්රභය් න භවතහ] 
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ඳද්ධ ශඹන්භ සිඹඹට 3ට්  ඩහ අඩුශන්. ඒ හශස යටර 

සිඹඹට 97ේභ  ශඵන්ශන් පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ ඹයි. නමු්  

අශප් යශට් සර්ඹ ඵරශඹන් වහ සුශං ඵරශඹන් රඵහ න්නහ විදුලිඹ 

හුඟහේ අඩුයි.  

අපි්  අනහතශ දී ඒ විධිඹට විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්නට 
ඵරහශඳොශයෝ තු ශනහ. ශභශවභ ඳ න්න ශවේතුේ ඇ . ශේ 
ශවේතු නේ විලහර ළටලුේ; විලහර රලසනඹේ. ශභොද, ශේ යශට් 
දේභ ව් තීඹශේදීන් ඉන්නහ නේ ඒ ව් තීඹ ශේදීන් ළඳයුභ 
ඳළ් ශතන් සර්ඹ ඵරඹ ඳහවිච්චි යන්නට් , සුශං ඵරඹ මීට 
ළඩිශඹන් ඳහවිච්චි යන්නට්   මීට ඉසයශරහ ශේ තීයණඹ 
් ශ්  නළ් ශ්  ඇයි කිඹන එ භභ දන්ශන් නළවළ. ශභොද, 
අශනේ ය ටර ඒ දළනටභ සිදු ශරහ  ශඵනහ. එභ නිහ  net 
accounting ්රභඹ අපි ශඹෝජනහ යනහ. ඒ කිඹන්ශන්,  
පුයළසිඹහට පුළුන්, විදුලිඹ නිසඳහදනඹ ය, -ඒ විදුලිඹ 
නිසඳහදනඹ යන්ශන් සර්ඹ ඵරශඹන් ශන්නට පුළුන්.- ඒ 
ජහ  විදුලිඹ ඳද්ධ ඹට එතු යන්නට. දළනු්  එතු යන්නට 
පුළුන්. නමු්  අපි ශභතළන ශඹෝජනහ යන්ශන් ඒ ශනොශයි. ඒ 
විදුලිඹ විදුලි ඳද්ධ ඹට එතු ය, පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  
ඳද්ධ ඹට එතු ශහඹ කිඹහ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශඹන් 
පුයළසිඹහට ශීමභේ යන්නටයි අපි ශඹෝජනහ යන්ශන්. 
එතශොට අපිට ඒ ශභනහයණඹ ය න්නට පුළුන්. ඒ 
හශසභ ල් අඟුන් හශස අහිතය රය බහවිතශඹන් ඳරියඹට 
න වහනිඹ්  අඳට ඒ තුබඳන් අභ ය න්නට පුළුන්. එශර 
විදුලි නිසඳහදනඹ යන්න අලය solar parks ඇ  යන්න,  සර්ඹ 
ඵරඹ රඵහ ් තහට ඳසශේ ඒහ යහත්රිඹට්  බහවිත යන්න වළකි 
ඳරිදි store  යන්නට අලය storage systems  ඇ  යන්නට්  
අපි ඵරහශඳොශයෝ තු ශනහ.    

න් නිශඹෝජය  ථහනහඹතුභනි, භභ ශේ හයණඹ රහල 
ය භශස ථහ අන් යන්නට ඵරහ ශඳොශයෝ තු ශනහ. අපි 
ශේ රලසනඹ දිවහ පර්ණ ලශඹන් ඵළලුශෝ  අනිහර්ඹශඹන්භ  
ශභනහහති් ඹ පිබඳඵ ළටලුේ ශභතළන  ශඵන ඵ 
ශඳශනනහ. ශභොද, දකුණු ආසිඹහශේ අශනේ යටර විදුලිඹ 
ශනොඩහ ශනොරළබුණ්  ශේ හශස විදුලිඹ බිළටීභට 
රංහශේ පුයළසිඹහ රළවළස  නළවළ. රංහශේ පුයළසිඹහ ට 
ශනොඩහභ විදුලිඹ අලයයි. ඒ අයමුණ  ශඵනහ නේ, ඇයි ඒ 
අයමුණ ඉසට යන්නට ඵළරි ශරහ  ශඵන්ශන්? 
ශභනහහති් ශ  රලසනඹ  ශඵනහ. භභ අවන රලසනඹ 
ශභඹයි. විදුලිඵරහහය ශභනහයණඹ යන්න විදුලි 
ඉංකයශන්න්න් අලයද? රංහශේ ශයෝවල් ශභනහයණඹ 
යන්න ෛදයන් අලයද? රංහශේ ගුන් ශේඹ 
ශභනහයණඹ යන්න ගුන් නිඹමුන් අලයද? භභ ශභශවභ 
කිඹනශොට භහ ළයදි ශ් න්ේ න්නට එඳහ. ශේ යශට් 
ව් තීඹශේදීන් ශශයහි භශස විලහර ශෞයඹේ  ශඵනහ. 
ඉංකයශන්න්න්න්ට, ෛදයන්න්ට, ගුන් ශේහශේ නිඹමුන්ට 
භශස  විලහර ශෞයඹේ  ශඵනහ. එභ නිහ භහ ළයදි ශර 
ශ් න්ේ න්නට එඳහ. ශභනහහති් ඹ කිඹන්ශන්්  විශලේ 
ේශේ්රඹේඹ කිඹන එ අපි සිඹලු ශදනහභ පිබඳත යුතුයි. පිට 
යටර  ශයෝවල් දිවහ ඵළලුශෝ  ඒ ශයෝවල් ශභනහයණඹ 
ශන්ශන් ශභනහන්න්ශන්.  

 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

න් නිශඹෝජය අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ 

අන් ශනහ.  

 

ගරු ඉයහ්ද වික්රභය කන භවතහ  
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, භහ දීර්ක ලශඹන් ථහ 

යන්ශන් නළවළ.  

ඕනෆභ ේශේ්රඹට විශලේඥඹන් අතයලයයි; 

විශලේඥඹන්ශස දළනුභ අතයලයයි. නමු්  ශභනහයණඹ 

විශලේ ේශේ්රඹේ වළටිඹට පිබඳශන යට ශනුශන් ශේ ශනස 

ීමභ අපි ශ යුතුයි.  

අද ඉදිරිඳ්  ය  ශඵන ශේ ල් තළීශේ ශඹෝජනහ 

ේඵන්ධශඹන්  භවය තීයණ අඳට යට ශනුශන් ඒ 

ඳහර්ලසවි න්නට පුළුන්. ශේ ල්තළීශේ ශඹෝජනහශන් 

ඉල්රහ ඇ  ඳරිදි නළත විදුලි ළඳයුභ බිළටීභේ ශනොන්නට 

අලය සිඹලු ටයුතු හර්ථ ය ශන ඹන්නට වළකිඹහ 

රළශේහ කිඹහ යට ශනුශන් භභ රහර්ථනහ යනහ. සතු යි. 
 

ගරු නිප්ඹෝ ය කථහනහඹකුරභහ 
(ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සතු යි. ඊශඟට න් සුනිල් වඳුන්ශන්   භන්ත්රිතුභහ.  

ඊට ලින් ශේ අසථහශේදී  මරහනඹ වහ න් එඩ්ඩ් 

ගුණශේය භන්ත්රීතුභහශස නභ  වුන් ශවෝ භන්ත්රීයශඹේ 

ශඹෝජනහ යන්න.  
 

ෆීල් 0ඩ් භහර්ල් 0 ගරු ය ක ප්ෂෝදප්ේකහ භවතහ (රහප්ද්ීයඹ 

ංර්ධන අභහතයුරභහ  
(பீல்ட் ரர்ல் ரண்புறகு சத் ததரன்கசகர - தறகச 

அதறறபைத்ற அகச்சர்) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 

Development) 

න් නිශඹෝජය ථහනහඹතුභනි, "ශේ අසථහශේදී  න් 

එඩ්ඩ් ගුණශේය භන්ත්රීතුභහ  මුරහනඹ ත යුතුඹ" යි භහ 

ශඹෝජනහ යනහ 
 

අනුරරු ගරු නිප්ඹෝ ය  කථහනහඹකුරභහ මරහනප්ඹ්ද ඉ ක 
වුප්ඹ්ද,   ගරු එඩ්ඩ් ගුණප්ේකය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அன்தறநகு, ரண்புறகு தறறச் சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனக, ரண்புறகு ட்ட் குகசக  

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

[අ. බහ. 2.05] 
 

ගරු සුනිල් 0 වඳු්දප්න කින භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි,  ළද්  හලීන ල්තළීශේ 

ශඹෝජනහේ ේඵන්ධශඹන් අදවස  ඳශ යන්නට රළීභ ළන 
භභ තුටු ශනහ. නමු්  ආ්ඩඩු ඳළ් ශතන්භ ශේ ල්තළීශේ 

ශඹෝජනහ ශන ඒශේ ශද්ලඳහරන වුභනහ ශභොේද කිඹහ භට 
ඳළවළදිලි නළවළ.  ශොශවොභ වුණ්  එභ ශඹෝජනහ ශේ අසථහශේ 

හච්ඡහට රේ කිතිභට ශභභ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  කිතිභ ළන 
න් අකය්  භහන්නප්ශඳන්භ භන්ත්රීතුභහට්  භභ සතු න්ත 

ශනහ.   

අශප් යශට් භෆත හරශ   ශඵන රලසනඹේ තභයි විදුලි 
අර්බුදඹ. හුඟේ ශරහට විදුලි අර්බුදශ දී අපි හච්ඡහ යන්ශන් 

විදුලි අර්බුදඹට විඳුේ ලශඹන් විදුලිඹ පිරිභවන්ශන් ශොශවොභද, 

නළ් නේ විල්ඳ ඵරලේ  ශභොනහද, ජරවිදුලිශ  රලසනඹ 
ශභොේද, ශනොශයොච්ශ්ෝශල් රලසනඹ ශභොේද ආදි ලශඹන්. 

නමු්  භභ ශභතළන දකින ශදඹ තභයි, විදුලි අර්බුදඹකු්  
 ශඵනහ, විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  අර්බුදඹකු්   ශඵනහ කිඹන 

එ. විදුලිඵර භණඩරශ  අර්බුදඹයි, විදුලිඹ අර්බුදඹයි ශද එට 
එතුශරහයි  ශඵන්ශන්.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  අර්බුදඹට උ් තයඹේ ශවොඹන්ශන් 

නළතු අපිට ශභොනභ ආහයශඹන්්  විදුලි අර්බුදඹට උ් තයඹේ 

ශවොඹන්න ඵළවළ. ශවේතු ශභොේද? විදුලි අර්බුදඹ වදන්ශන් 

විදුලිඵර භ්ඩඩරශඹන්. විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  අර්බුදඹ වරරහ, 

ශද්ලඳහරනඥඹන් වළටිඹට සිටින ඔඵතුභන්රහට -ඇභ තුභහට- 

උ් තයඹ කිඹනහ. විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ තු විදුලි අර්බුදඹට 

 ශඵන උ් තයඹ තභයි, විදුලිඹ ළපීභ. ඉංකයශන්න් භව් න්න් 

කිඹන්ශන්, "ඇභ තුභනි, දළන් ඉ න් විදුලිඹ ඳන්න ශනහ. 

ඳළඹ ඳවේ ඳන්න ශනහ" කිඹහයි. එතශොට ඳළඹ ඳවේ විදුලිඹ 

ඳහ දළමීභ වහ අනුභළ ඹ ශදන්න ඇභ තුභහට ඵළවළ. 

ශද්ලඳහරන ලශඹන් ඒ අහිතයයි. යටට්  අහිතයයි, 

ජනතහට්  අහිතයයි. එඹ ඇ් තටභ අහිතයයි. ඇභ තුභහ 

ඒට ශඹෝජනහේ ශශනනහ,  "ඳන්ශන් නළතු ශේයහ න්නහ 

්රභඹ ශොශවොභ වරි ශවොඹන්න" කිඹරහ.  

විදුලිඹ ඳන්ශන් නළතු ශේයහ න්නහ ්රභඹට උ් තයඹ 

ශවොඹන්ශන්්  ඒ ඉංකයශන්න් භව් න්න්භයි. ඒ ්රභඹ න්ශන්, 

"ඇභ තුභනි, ශන උ් තයඹේ නළවළ. එශවභ නේ ඳළඹේ ඳහ 

ඉතුන් ඳළඹ වතයට විදුලිඹ මිරදී නිමු" කිඹන එයි. එතශොට 

විදුලිඹ මිරදී න්න  ශඵන්ශන් ශොශවන්ද? ඇ් තටභ ඒට 

ඇභ තුභහ ශඟ උ් තය නළවළ. විදුලිඹ මිරදී ළනීභ ේඵන්ධශඹන් 

උ් තයඹ ශදන්ශන්්  ඉංකයශන්න් භව් න්න්භයි. ඒ අඹ ඒට 

ශදන උ් තයඹ ශභොේද? ඒ ශොල්රන්ශසභ ශොේඳළනිලින් 

තභයි මිරදී න්ශන්. විදුලිඹ මිරදී ළනීභට අලය යන ඒ 

අර්බුදඹ වදන්ශන් ඒ ශොල්රන්භයි කිඹහ භහ කීශභන් කිඹනහ. 

ඒ ශොල්රන් ඒ අර්බුදඹ වදනහ. උ් තයඹ්  ඒ ශොල්රන් ශඟ 

 ශඵන්ශන්, අර්බුදඹ්  ඒ ශොල්රන් ශඟ  ශඵන්ශන්. එන ඕනෆභ 

ඇභ යශඹකුට ඒ උ් තයඹ ශදනහ. ශභය්  ඒ උ් තයඹ දීරහ 

 ශඵන්ශන්. ශේ තභයි ඇ් ත හයණහ. ඒ නිහ ශභභ 

අර්බුදඹට විඳුභ න්ශන්, ශභභ අර්බුදඹට ළශශඳන්ශන් සර්ඹ 

ඵරලේ ඹද, තහඳ ඵරහහයද කිඹන එ ළන භභ හච්ඡහ 

යන්ශන් නළවළ.  

භශස රලසනඹ භහ ඉදිරිඳ්  යන්ශන් ශේ අර්බුදඹ වදහ  ශඵන 

විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  අර්බුදඹ ේඵන්ධයි. අපි ඒ ශ් න්ේ 

් ශ්  නළ් නේ ශේට උ් තය ශවොඹන්න දලභඹේ්  

ඉසයවට ඹන්න ඵළවළ. භශස අශ්  ශේ  ශඵන්ශන් ඒ අඹභ 

ඉදිරිඳ්  යපු ළරළසභයි. ංවිධහන ළරළසභේ වළටිඹට 

 ශඵනහ. ශඳෞද්ලි භහේ වළටිඹට ඒ ශොල්රන් වඳුනන, 

"ඳහර්ලිශේන්තුට  කිඹන්ශන් නළවළ" කිඹහ ඒ ශොල්රන්භ 

කිඹන ආඹතන 23ේ  ශඵනහ. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, 

ශේ ආඹතන විසිතුන ඇතුශශේ ඳවත වන් යන ආඹතන 

 ශඵනහ. LECO ආඹතනඹ, SL Engineers, - ඒ සිඹඹට 

100ේ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට අයි යි -  TPC, - ඒශන් සිඹඹට 

50ේ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට අයි යි - LTL,- ඒශන් සිඹඹට 63ේ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට  අයි යි - ව LCC - ඒශන් සිඹඹට වළටේ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට අයි යි- කිඹන ශේ  රධහන ආඹතන ඳව 

 ශඵනහ.  

ඒ ඹටශ්   ශඵනහ, LTL - Lanka Transformers Limited - 
ආඹතනඹ. ශේ ඹටශ්  ත ආඹතන රළයිසතුේ  ශඵනහ. ඒ 
ආඹතන රළයිසතු ළද්  නිහ භභ කිඹන්නේ. LTL Energy 
(Private) Limited, Lakdhanavi Limited, LTL Transformers 
(Private) Limited, ඒශන් සිඹඹට 63ේ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට 
අයි යි.-  LTL Galvernizer (Private) Limited,  -ඒශන් සිඹඹට 

63ේ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට අයි යි.-Lanka Industrial Products,- 
ඒශන් සිඹඹට 63ේ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට අයි යි. - Pawan 

Dhanavi (Private) Limited - ඒශන් සිඹඹට 32ේ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරඹට අයි යි.  Nividu (Private) Limited  ආඹතනශඹන් 

සිඹඹට 29ේ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට අයි යි. ඊට ඳසු Lakdhanavi 
Limited ඹටශ්  ආශඹ්   ශඵනහ, Heladhanavi Limited, Raj 
Lanka Power Company Limited, Lakdhanavi Bangla Power 
(Private) Limited, Bright International (Private) Limited, 
Infra Engineering (Private) Limited, West Coast Power 
(Private) Limited  ආදී ලශඹන්. Nividu (Private) Limited 
ඹටශ්   ශඵනහ,  Nivindu Assumpinella (Private) Limited 
ආඹතනඹ. ශේ ආදි ලශඹන් ශොේඳළනි විසිතුනේ  ශඵනහ. 
වළඵළයි, ශේ ශොේඳළනි විසිතුශන් රළයිසතු තුශ කිඹවුශ්ඩ නළ  
නේ ශදේ  ශඵනහ. ඒ තභයි, LTL ESOT (Private) Limited 
කිඹන ආඹතනඹ ව LTL Projects (Private) Limited කිඹන 
ආඹතනඹ.  

ශේහ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳ්  යපු හර්තහ. ශේහ මීට 
ලින් හච්ඡහ යපු ඒහ. ඒ ශොේඳළනි ශදශේ නේ කිඹන්ශන් 
නළවළ. LTL ESOT (Private) Limited කිඹන ශොේඳළනිශ  නභ 
කිඹන්ශන් නළවළ. ඒ හශසභ LTL Projects (Private) Limited 
කිඹන ආඹතනශ  නභ කිඹන්ශන්්  නළවළ. ඒ නිහ අපි ඵළලුහ, 
ශේ  LTL ESOT (Private) Limited  කිඹන්ශන් ශභොේද කිඹහ. 
ශේ 2004  ශනොළේඵර් භහශ  22 ළනි දහ ලිඹහ ඳදිංචි ය 
 ශඵනහ. අශප් න් අකය්  පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය අභහතයතුභහ 
භහේ පිබඳඵ ශවොට දන්නහ. ශේ ආඹතනශ  අධයේ 
භ්ඩඩරශ  තුන් ශදශනකු ඉන්නහ. Shareholdersරහ ව්  
ශදශනේ ඉන්නහ. අධයේ භ්ඩඩරශ  තුන් ශදනහයි; 
shareholdersරහ ව්  ශදනහයි. න්පිඹල් දවශ  ශොටස වතයි, මුළු 
එතු න්පිඹල් 70යි. ශේ LTL ESOT (Private) Limited කිඹන 
ආඹතනශ  රහසධනඹ න්පිඹල් 70යි. Abeyratne & Company 
කිඹන chartered accountantsරහ තභයි ශේ ආඹතනඹ විණනඹ 
යන්ශන්. ශේශේ අධයේ භ්ඩඩරශ  ඉන්ශන් උඳහලි දඹහය් න 
ජඹර්ධන, ශභොශවොභඩ් ජරහල්දීන් ශභොශවොභඩ් නහුභහන් 
භරිේහර්, යීමන්ර කුභහර් පිටිර කිඹන අඹයි. භරිේහර්, පිටිර 
ව ය.ඩී. ජඹර්ධන කිඹන තුන් ශදනහ තභයි අධයේ 
භ්ඩඩරශ  ඉන්ශන්.  

ඒ තුන්ශදනහ ඇතුළු හභහකයඹන් -ශොටස හිමිඹන්- ත 
වතයශදශනේ ඉන්නහ. ඒ වළභ එේශනහටභ  ශඵන්ශන් එ 
ශොටයි. එතශොට න්පිඹල් දවශ    ශොටස වතයි  ශඵන්ශන්. 
විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  ර්තභහන බහඳ  විතහනහච්චිශස ශදොන් 
අනුය ශේන විශජ්ඳහර භව් භඹහ්  ඒ අඹ අත ශර් ඉන්නහ. 
ශේ තභයි ඊශොට් ශොේඳළනිඹ. ශභඹ න්පිඹල් 70 
රහසධනඹකින් ඳටන් ් ත ශොේඳළනිඹේ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ශභභ ශොේඳළනිශ  
ර්තභහන ත් ් ඹ ශොශවොභද කිඹහ භභ ශොඹහ ඵළලුහ. 2014 
ර්ඹ ශන ශොට ශේ ඊශොට් ශොේඳළනිශ  "revenue" කිඹන 
ආදහඹභේ නළවළ. "Revenue" කිඹහ ආදහඹභේ දහ්  ශේ 
ශොේඳළනිශ   බිරහ නළවළ. "Gross profit or loss" ආදිඹ්  
නළවළ. "Other income" කිඹහ එේ  ශඵනහ. 2013දී "other 
income" එ න්පිඹල් මිලිඹන 1,021යි. 2014දී එඹ න්පිඹල් 
මිලිඹන 728යි.  2014දී "other income" කිඹන එ ඹටශ්  
 ශඵන ශේ න්පිඹල් මිලිඹන 728 ළන ඊට ඳසශේ accountsර 
 ශඵන්ශන් ශොශවොභද කිඹහ අපි ශොඹහ ඵරමු. ශේ න්පිඹල් 
මිලිඹන 728 වළදිරහ  ශඵන්ශන් ශභොනහයින්ද? රහබහංල රළීේ 
ආදහඹභ - dividend income- න්පිඹල් මිලිඹන 609යි.  Fixed 
depositsලින් interest income එ - සථහය තළන්ඳතුර 
ශඳොලිඹ - න්පිඹල් මිලිඹන 60යි. ණඹයලින් - 
debenturesලින්- interest එ රළී  ශඵනහ, න්පිඹල් මිලිඹන 
58ේ. එතශොට න්පිඹල් මිලිඹන 728යි, other income එ.  

ඊශඟට, ආශඹෝජන - investments -  තිහබනවා. ආහ ෝජන  

ය  ශඵන්ශන් ශොශවේද? භභ ලින් කිඹපු විදුලිඵර 

භ්ඩඩරශ   ශඵන භහේ ජහරශ යි. LTL Holdings (Private) 

1277 1278 

[න් සුනිල් වඳුන්ශන්   භවතහ] 
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Limited එශේ න්පිඹල් මිලිඹන 512ේ  ශඵනහ. LTL Projects 

(Private) Limited කිඹන ආඹතනශ  න්පිඹල් මිලිඹන 10ේ 

 ශඵනහ. Real Estate LTLP කිඹන එශේ ත මිලිඹනඹේ 

 ශඵනහ. එතළන ඔේශොභ න්පිඹල් මිලිඹන 523යි. ඊශඟට 

investments  ශඵනහ. රංහ ඵළංකුශේ න්පිඹල් මිලිඹන 67යි. 

වළටන් නළනල් ඵළංකුශේ න්පිඹල් මිලිඹන 139යි. ේඳ්  

ඵළංකුශේ මිලිඹන 84යි. න් ඉයහන් වි්රභය් න නිශඹෝජය 

ඇභ තුභනි, ඔඵතුභහ බහඳ ් ඹ දයපු  National Development 

Bank එශේ න්පිඹල් මිලිඹන 1,000යි. එතශොට න්පිඹල් මිලිඹන 

1,291යි. න්පිඹල් 70කින් ඳටන් ශන, කිසිභ යහඳහරි 

ටයු් තේ නළ , ඵඩු ශසන ශවෝ ඵඩු විකුණන ශවෝ මිරදී 

න්නහ ශවෝ ඉදිකිතිේ ශවෝ කිසිදු ටයු් තේ නළ  ශේ 

ශොේඳළනිඹ මිලිඹන එේදවස ණනේ ආශඹෝජනඹ යන, 

රහබහංලඹ ශඵදන ශොට අවුන්ද්දට න්පිඹල් මිලිඹන 75ේ විතය 

ශඵදහ න්නහ ආඹතනඹේ ඵට ඳ්  වුශ්ඩ ශොශවොභද? ශේශේ 

අන්භ පුදුභ යව ශභොේද? මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අශප් 

යශට් ශේ තයේ ණඹ ඵයේ  ශඵන එශේ අඳ ශේ හශස 

ශොේඳළනි 10ේ, 15ේ වදහ ් තහ නේ  මුළු යටභ දියුණු යන්න 

පුළුන්. ශේ භළකයේ එට අශප් යශට් අනිේ ශොේඳළනි ටි 

ශනිඹන්න ඵළරි ඇයි? නිසඳහදනඹේ නළ , යහඳහයඹේ නළ , 

ර්භහන්තඹේ නළ , වළඵළයි න්පිඹල් දවශ  ශොටස වතකින් 

ශභශවභ දියුණු ශන්න පුළුන් නේ ශභොන තයේ අන්භ පුදුභ 

යහඳහයඹේද ශේ? වළඵළයි, ශේ ශේ ජහරශ  නළවළ. ශේ 

ජහරඹට අයි  නළවළ.  එශවභ ජහරඹට අයි  නළ  ශවේතු ඒ අඹ 

කිඹනහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඊශඟට අපි LTL Projects 

(Private) Limited එ අයශන ඵරමු. ශේ ඔේශොභ LTL - 

Lanka Transformesr Limited. "Lanka Transformer Limited" 

කිඹන එ තභයි ඉසයහින් දභහ න්ශන්. අශප් න් සුසිල් 

ශරේභජඹන්ත ඇභ තුභහ්  ශේ ළන ශවොට දන්නහ. ශේ ළන 

දන්නහ අඹ ශොඩේ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඉන්නහ. විඳේශ  

ඉන්න ශොට ශේ ළන ශොඩේ ථහ ශ අඹ ඉන්නහ. දඹහසිරි 

ජඹශේය භන්ත්රීතුභහ ථහ ශහ. වර් ද සිල්හ භන්ත්රීතුභහ ථහ 

ශහ. ශේ ABB ශොේඳළනිඹ විකුණන ශරහශේභ වුණු 

නුශදනුශේ ත් ් ඹ ශභොේද කිඹහ අශප් ඉයහන් වි්රභය් න 

නිශඹෝජය ඇභ තුභහ දන්නහ. එත ශොට ඔඵතුභහ NDB එශේ 

බහඳ . න් ඉයහන් වි්රභය් න නිශඹෝජය ඇභ තුභනි, භභ 

ඔඵතුභහට සතු න්ත ශනහ, ශේ රිඹහලිඹට ඹන්න ශදන්න 

ඵළවළ කිඹහ ඔඵතුභහ ඒ ශරහශේ ශේ නුශදනුට වින්ද්ධතහ 

රහල ය  ශඵනහ. නමු් , ඒ රිඹහලිඹ සිද්ධ වුණහ.  

LTL Projects (Private) Limited කිඹන ආඹතනඹ ළන භභ 

දළන් කිඹන්නේ. Dickmon's Road එශේ, ශනොේභය 48/ඒ, 

ශොශම 05 ලිපිනශ  තභයි එඹ  ශඵන්ශන්. මරහනහරූඪ න් 

භන්ත්රීතුභනි, ශේ ආඹතනශ  අධයේ භ්ඩඩරශ  ඉන්ශන්  අය 

ලින් කිඹපු තුන්ශදනහභයි. ඒ කිඹන්ශන් ය.ඩී. ජඹර්ධන, 

භරිේහර්, පිටිර කිඹන භව් න්. LTL Projects (Private) 

Limited කිඹන ආඹතනශ  ඉන්ශන්  ඒ තුන්ශදනහභයි. ඒ 

ආඹතනශ  ශොටස හිමින්හ වුද?  LTL Projects (Private) 

Limited කිඹහ ආඹතනඹේ වදහ  ශඵනහ. ඒ ආඹතනශ  ශොටස 

හිමින්ශෝ වුද? LTL ESOT (Private) Limited. අන්න භභ 

ලින් ඳළවළදිලි ශ ව් ශදනහශස ශොේඳළනිඹ. ශේශේ එ 

ශොටස හිමිශඹේ තභයි LTL ESOT (Private) Limited  එ. ඒ 

හිමිඹහට ශොටස ශොච්්ය  ශඵනහද? One million හභහනය 

shares  ශඵනහ. Ordinary shares one million  ශඵනහ. 

ශභොද? LTL Projects (Private) Limited  කිඹන ආඹතනශ . 

ශේ න්පිඹල් 70කින් ඳටන් ් ත ශොේඳළනිඹ. වළඵළයි, ඒ න්පිඹල් 

වළ් තෆශේ ශොේඳළනිඹ LTL Projects (Private) Limited කිඹන 

ආඹතනශ  one million shares  ශඵනහ. ය.ඩී. ජඹර්ධනට 

share එේ  ශඵනහ; one ordinary share. භරිේහර් 

භව් භඹහට්  share එේ  ශඵනහ. පිටිරට්  share එේ 

 ශඵනහ. ඒ තුන්ශදනහට ශොටස තුනයි. එතශොට ශේ LTL 

Projects (Private) Limited කිඹන ආඹතනශ  මුළු shares ණන 

කීඹද? One million and three shares. එ මිලිඹනඹකු්  

ශොටස තුනයි ඒශේ  ශඵන්ශන්. Shareholdersරහ වතයශදනහයි. 

එේ LTL ESOT (Private) Limited කිඹන ශොේඳළනිඹ.  

අනිේ තුන්ශදනහ ශේ තුන්ශදනහභයි. ඒ තුන්ශදනහ LTL ESOT 

(Private) Limited එශ්  ඉන්න තුන්ශදනහභයි.  ඒ තුන්ශදනහ 

LTL ESOT (Private) Limited  එශ්  ඉන්නහ, LTL Projects 

(Private) Limited එශ්  ඉන්නහ. ශභොද ශේ ශන්ශන්? LTL 

Projects (Private) Limited කිඹන ආඹතනඹ LTL Holding 

(Private) Limited කිඹන ආඹතනශ  ළඩටයුතු යනහ. ශේ  

LTL Projects (Private) Limited එ ළඩ යනහ. ඒ අඹ 

රංහශේ්  ළඩ යනහ. ඵංසරහශද්ලශ ්  ළඩ යනහ. 

අරිහ, උන්ඩහ ඳළ් ශතන් ළඩ යනහ. ඒ අඹ ශොඩේ ළඩ 

යන ශොේඳළනිඹේ. ඒ අඹ අශප් Lanka Transformers Limited 

එට්  ළඩ යනහ. ළඩ යරහ ඒ අඹ රහබ රඵනහ.  

ඒ ශොල්රන් නළ් නේ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ්  නළවළ. ඒ 

ශොල්රන් ළඩ යරහ, ඒ ළඩලින් රළශඵන ආදහඹභ ශඵදනහ. 

හටද? Shareholdersරහට. වුද, shareholdersරහ? ඒ තභයි අය 

තුන් ශදනහ. ය.ඩී. ජඹර්ධන, භරිේහර් ව පිටිර. ඒ shares 

ශඵදන්ශන් ශොශවොභද? ශොටස ශඵශදන්ශන් ශොටස ශශශ 

ශඳොශශේ ශොටස මිර අනු. ශොටසර අයි ඹ අනු රහබහංල 

ශඵදනහ. එතශොට රහබහංල රඵන එ ශොටස හිමින්ශේ 

තභයි LTL ESOT (Pvt) Limited එ.  ESOT  එට්  රහබඹ 

ශඵදනහ.  ESOT  ආඹතනශ  shareholder ශශනේ තභයි, 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  බහඳ , අනුය විශජ්ඳහර භව් භඹහ. 

එතශොට ශේ ජහරඹේ. වරිඹට ් ශතෝ  එශවභ ශේ පියමිඩ් 

්රභශ  ළඩේ. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, පියමිඩ් ජහහයභ 

කිඹරහ එේ යශට්  ශඵනහ ශන්. රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ ්  

 ශඵනහ, පියමිඩ් ජහහයභේ. විදුලිඵර භ්ඩඩරශ ්   ශඵනහ  

ංවිධහනහ් භ අඳයහධ. අපි ඊශ  ශඳශර්දහ ඳහර්ලිශේන්තුශේ 

ඳන්  ශටුේඳතේ ේභත ශහ ශන් ංවිධහනහ් භ 

අඳයහධරට අදහශ. විදුලිඵර භ්ඩඩරශ ්   ශඵනහ  

ංවිධහනහ් භ දණ, ංවිධහනහ් භ අඳයහධ. ශේ තභයි 

ඇ් ත ත් ් ඹ. ශේ අඳයහධ රිඹහලිඹ ශනුශන් වදහ ් ත 

ආඹතන තභයි ශේහ.  

ඳහර්ලිශේන්තුශේ ශඳොදු යහඳහය පිබඳඵ හය බහට එන්න 

ඵළවළ කිේහ, LTL Holdings (Pvt) Limited කිඹන ආඹතනඹ. ඒ 

ආඹතනශ  සිඹඹට 63 ශොටස අයි ඹ  ශඵන්ශන් රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට. ඵළවළ, ඵළවළ කිඹරහ ශොශවොභ වරි ආහ. 

නමු්  ඒ ශොල්රන්  ESOT එ ළන කිේශේ නළවළ. ඒ ශොල්රන් 

LTL Projects  (Pvt) Limited එ ළන කිේශේ නළවළ. රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට අඹ්  භහේර ුවඹ දළේශන ශභභ 

හර්තහ වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශ්  කිතිභ වහ භහ බහගත* 

යනහ. නමු්  ශභහි දළේශන ජහරශ ්   ESOT  එ නළවළ. 

වළඵළයි ESOT  එශේ shareholder ශශනේ තභයි රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  බහඳ තුභහ. ශේ ජහරශ  භහේ 23ේ 

 ශඵනහ. ශේ භහේ විසිතුශන්භ අධයේ භ්ඩඩරශ  

ඉන්නහ, භරිේහර්, පිටිර ව ය.ඩී. ජඹර්ධන කිඹන තුන් 

ශදනහ. ඒ තුන් ශදනහ ශේ භහේ විසිතුශන්භ අධයේ 

1279 1280 

————————— 
*  පුසතකහරප්  තඵහ ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශේන්තු 

භ්ඩඩරශ  ඉන්නහ. අශප් අනුය විශජ්ඳහර විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  

බහඳ තුභහ ශභයින් භහේ 15 බහඳ  වළටිඹට ටයුතු 

යනහ. එශවභ තභයි ශේ ජහරඹ වළදිරහ  ශඵන්ශන්. ශේ ජහරඹ 

ඇතුශශේ තභයි විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ  ශඵන්ශන්. ඉ න් විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹ දළන් ශොතළනද ඉන්ශන්?  

දළන් විදුලි අර්බුදඹේ  ශඵනහ. ඒ නිහ ඒ ශොල්රන් 

කිඹනහ, විදුලිඹ මිරදී න්න ඕනෆ කිඹරහ. ඒ නිහ අශන්, 

විේශටෝරිඹහ ව යන්ශදණි ර ඵරහහයලින් න්පිඹල් වතයට 

න්න පුළුන් විදුලි ඒඹ න්පිඹල් වතබඳවට, ඳනවට්  න්න 

සිද්ධ නහ. ඇයි? විදුලි අර්බුදඹ නිහ. ඒ අර්බුදඹට ශන 

උ් තයඹේ නළවළ. එශවභ නළ් නේ උ් තයඹ න්ශන් රයිට් 

ඳන එයි. රයිට් ඳන්න ශන නිහ ඒ ශොල්රන් ශභොද  

යන්ශන්?  රයිට් ඳරහ යට අඳුශර් තඵන්න ඵළවළ. එතශොට ඒ 

ශද්ලඳහරන රලසනඹේ ශනහ. එශවභ වුශණෝ  ශභතළන හඩි 

ශන ඕනෆභ ඇභ යශඹේ අයණ නහ. විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  

ශේ  ශඵන භහයාඹහ විසින් ඇභ තුභහ අයණ යරහ,  යශට් විදුලි 

අර්බුදඹේ වදනහ. යශට් විදුලි අර්බුදඹේ නිර්භහණඹ යනහ.  

අකය්  පී. ශඳශර්යහ භළ තුභනි, සර්ඹ ඵරඹ, තහඳ ඵරඹ, සුශං 

ඵරඹ ළන ශවොඹන්න ලින්, ඔඵතුභහට පුළුන් නේ ශේ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹ ශට් ඉන්න ජහහයේහයයින්ශස ඉ වහඹ ළන 

ශවොඹන්න. ඒ අඹ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  දයපු තනතුන් ශභොනහද 

කිඹරහ ශොඹන්න. විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට එනශොට ඒ අඹ ආශේ 

ශොශවොභද කිඹරහ ශවොඹන්න. එදහ එශවභ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට 

ආපු අඹ අද ඉන්ශන් ශොතළනද, ඒ අඹශස ් ේ, ඵළයේ 

ශොශවොභද කිඹන එ ළන ශවොඹන්න. ඒ ශොල්රන්ට ශේ 

භහේරට  ශඵන අයි ඹ ළන ශවොඹන්න. ඒහ ළන 

ශවේශෝ  විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට ශරහ  ශඵන්ශන් ශභොේද 

කිඹරහ ශවොඹහ න්න පුළුන්. ඒහ ශවොඹන්ශන් නළතු 

ඔඵතුභන්රහ-අපි ශොච්්ය උ් හව ශ්  ශභතළනින් 

දලභඹේ්  ඉසයවට ඹන්න ඵළවළ. ඔඵතුභන්රහ  ශේ 

ර ුවත  - restructure - යනහ කිඹරහ විකුණුශෝ  - අපි 

පිබඳ් ත් , නළත්  ශඳෞද්ලියණඹ යනහ කිඹන්න ශෝ. 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ශඳෞද්ලියණඹ ශශෝ  න්න ඉන්ශන්්  

ඒ ට්ටිඹභ තභයි. ශන හට්  ඒ න්න ශදන්ශන් නළවළ. 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ශඳෞද්ලියණඹ ශ්  ඒ ට්ටිඹභ තභයි 

න්ශන්. භභ කීශභන් කිඹනහ, ශඳෞද්ලියණඹ ශ්  - 

 
ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ (විදුලිඵර වහ පුනර් නනීඹ 
ඵරලක්ින නිප්ඹෝ ය අභහතයුරභහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர - மின்வலு மற்றும் 

புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  

Renewable Energy) 

න් භන්ත්රීතුභනි, අපි සක ය ලශඹන්භ කිඹනහ, 

ශඳෞද්ලීයණඹ යන්ශන් නළවළ කිඹරහ. 

 
ගරු සුනිල් 0 වඳු්දප්න කින භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

භභ ඒ දන්නහ. 

 
ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

සිඹඹට 100ේ කීශභන් කිඹනහ.  

ගරු සුනිල් 0 වඳු්දප්න කින භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නළවළ, භභ කිඹන්ශන් ශභශවභයි. ඔඵතුභන්රහ 
ශඳෞද්ලියණඹ යනහඹ කිඹරහ ශනොශයි භභ කිඹන්ශන්. අපි 
හිතමු, ශඳෞද්ලියණඹ යන්න ඕනෆ කිඹරහ ශද්ලඳහරන 
තීයණඹේ න්න ඹනහ කිඹරහ. එශවභ ශශෝ  ශේ 
ශොල්රන්ශස ශේ ඉවශන ෆභ නළ  ශනහ. අනිහර්ඹශඹන්භ 
එශවභ නේ ඒ ශොල්රන් තභයි විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ න්ශන්. 
ශන හට්  න්න ශදන්ශන්්  නළවළ. ඒ ශොල්රන්ට රංහශේ 
ශනොශයි, පිට යට විදුලිඵර භ්ඩඩරඹේ න්න්  ල්ලි 
 ශඵනහ. ඕනෆ නේ ශන්  යට විදුලිඵර භ්ඩඩරඹේ න්න්  
ශේශොල්රන්ට ල්ලි  ශඵනහ. ශේ තභයි ඇ් ත ත් ් ඹ. 
ඉ න් ශේට උ් තය ශවොඹන්ශන් නළතු ශේ ශභොේ්  
යන්න ඵළවළ.  

දළන් ඵරන්න, ශවොභ උදහවයණඹ. ශේ අර්බුදඹ ශශශර් 
කිඹනහ ශන්, ඵරහහය තුනේ මිරදී න්න කිඹරහ. ඇඹිලිපිටිඹ 
ඒස ඵරහහයඹ, භහතය ඵරහහයඹ ව පු් තරභ ශවශදනවි 
ඵරහහයඹ ඹන ඵරහහය තුන න්න ශඹෝජනහ යරහ  ශඵනහ 
ශන්. ශවශදනවි ඵරහහයශ  බහඳ  වුද? ශවශදනවි විදුලි 
ඵරහහයඹ හශසද? ඒ ර්තභහන බහඳ තුභහශස.  

ර්තභහන බහඳ තුභහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට ඒ ඵරහහයඹ 
විකුණන්න  ථහ යනහ. ශේ තභයි ඇ් ත. භභ ඒ ළන ශේ 
බහශේදී්  ථහ යනහ. භභ ශේ පිබඳඵ ඉදිරිශ දී 
ඳහර්ලිශේන්තුට විසතය හර්තහේ ඉදිරිඳ්  යනහ. ඒ 
විසතය හර්තහශේ්  භභ ශේ හයණහ වන් යනහ.  

 

ගරු (ආචහර්ඹ  වර් ද සල් 0හ භවතහ (විප්ද්ල ක යුුර 

නිප්ඹෝ ය අභහතයුරභහ  
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர - 

தபறரட்டபல்கள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 

Foreign Affairs) 

න් භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ කිඹන්ශන් ඔඹ ශඳෞද්ලි විදුලි 

ඵරහහයඹ දළන් විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  ඉන්න බහඳ තුභහශස 

කිඹරහද? 
 

ගරු සුනිල් 0 වඳු්දප්න කින භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
"ශවශදනවි" ඵරහහයශ  බහඳ ් ඹ දයන්ශන් වුද කිඹරහ 

ඔඵතුභහ කිඹන්න? ශේ රළයිසතුශේ්  ඒ ඵරහහයශ  නභ 
 ශඵනහශන්. ඔඵතුභන්රහ කිඹන්න වුද ඒ භහශේ 
බහඳ ් ඹ දයන්ශන් කිඹරහ? ඒ භහශේ ුවඹ වළදිරහ 
 ශඵන්ශන් ශොශවොභද? ශේ ඵරහහය නිේ මිරදී න්න ඵළවළ 
ශන්. ඒහ න්ශන් හශන්ද, ශොශවොභද කිඹරහ කිඹන්න.  භභ 
ඒ න්ණු කිඹන්නේ න් ඇභ තුභහ. භට ඵහධහ යන්න එඳහ. 
ශඳොඩ්ඩේ ඉඩ ශදන්නශෝ. ශේ විදුලි ඵරහහය තුන- 

 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
එල්ටීඑල් ශවෝල්ඩින්ස භහශේ ළඩි ශොටස අයි ඹ 

 ශඵන්ශන් රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට. රංහ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරශ  බහඳ යඹහ නිර ඵරශඹන් එල්ටීඑල් ශවෝල්ඩින්ස 
භහශේ බහඳ යඹහ වළටිඹට ඳ්  ශනහ. ඹේ ශශනේ ඹේ 
භහභ ශඳෞද්ලි දයන අයි ඹ පිබඳඵ හයණඹ ශනොශයි 
භභ කිඹන්ශන්. විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  බහඳ  ශන්ශන් වුද, 
"X"ද, "Y"ද, "Z"ද, ඔහු තභයි නිර ඵරශඹන් එල්ටීඑල් 
ශවෝල්ඩින්ස භහශේ බහඳ  ශන්ශන්. 
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[න් සුනිල් වඳුන්ශන්   භවතහ] 
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ගරු සුනිල් 0 වඳු්දප්න කින භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒ නිහභ තභයි ශේ වදහශන  ශඵන ඹහන්්රණඹ ශනස 

යන්න ඕනෆ කිඹරහ කිඹන්ශන්. එශවභ නේ ඒ ශනස යන්න 

ඕනෆ. එතළන  ශඵනහ "conflict of interest" කිඹන රලසනඹ.  

ඒ ශන්ශන් ශභශවභයි. නිර ඵරශඹන් ශනොශයි ඒ 

බහඳ භට ඳ් ශන්ශන්. ඒ අඹ හච්ඡහට ආපු ශරහශේ ඒ 

ළන කිේහ. ඔහු ඒ භහශේ අධයේ භ්ඩඩරඹට ඹනහ. 

අධයේ භ්ඩඩරඹට ගිඹහභ අධයේ භ්ඩඩරශ  ළභළ් ශතන් 

ඔහු බහඳ  විධිඹට ඳ්  ය න්නහ. ඒ භහශේ විධිඹට 

බහඳ  විධිඹට ඳ්  ය ් තහට ඳසශේ ඇ  වුණු ත් ් ඹ්  

භභ ඔඵතුභන්රහට කිඹන්නේ. 

එල්ටීඑල් ශවෝල්ඩින්ස භහශභන් විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  

බහඳ යඹහට 2015 ශදළේඵර් 04ශනි දහ ලියුභේ එනහ. ශේ 

ලියුභ එන්ශන් එල්ටීඑල් ශවෝල්ඩින්ස භහශභන්. එල්ටීඑල් 

ශවෝල්ඩින්ස භහශේ බහඳ ්  විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  

බහඳ භයි. ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹට නිර ඵරශඹන් ඒ භහශේ 

බහඳ  ඵට ඳ්  වුණු එේශනහ. ඒ භහශභන් විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹට ශේ ශඹෝජනහ යනහ: "Request for financial 

facility for the proposed 100MW semi-dispatchable wind 

farm project in Mannar Island." 

භන්නහයශේ සුශං ඵරහහයඹේ ඉදි කිතිශේ යහඳව ඹ වහ 

වදිසි මරය අලයතහේ ඇ  ශරහ  ශඵනහ. ශේ මරය 

අලයතහ ශනුශන් විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට  ශඵන අයි ශඹන් 

බිලිඹන 4 ටිනහභ හිත ශොටස LTL ESOT Limited එට 

හුභහන් යරහ ශදන්න කිඹනහ. හටද ශේ කිඹන්ශන්? එල්ටීඑල් 

ශවෝල්ඩින්ස භහභ කිඹනහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට. එල්ටීඑල් 

ශවෝල්ඩින්ස භහශේ බහඳ  වුද? එල්ටීඑල් ශවෝල්ඩින්ස 

භහශේ බහඳ ්  විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  බහඳ භයි. විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹට  ශඵන ශොටස අයි ශඹන් ඹේ රභහණඹේ LTL 

ESOT Limited එට ශදන්න කිඹනහ. එශවට ශභශවට මුදල් 

හුභහන් යනහ. ශවො ශරහට ශේ දුන්ශන් නළවළ, 

නළළ් වූහ. ඉංකයශන්න්න් වින්ද්ධ ශරහ ශේ නුශදනු 

නළළ් වූහ.  

භභ ඔඵතුභන්රහශස අධහනඹ ශඹොමු යන ත්  හයණඹේ 

 ශඵනහ. එල්ටීඑල් ශවෝල්ඩින්ස භහශේ බහඳ යඹහ 

වළටිඹට ඩේලිේ.ඒ.එස. විජ ඹඳහර භව් භඹහ විණහධිඳ යඹහට 

ලියුභේ ඹනහ. ඔහු විණහධිඳ යඹහට ලියුභේ ඹරහ 

කිඹන්ශන් ශභොේද? එල්ටීඑල් ශවෝල්ඩින්ස භහභ legal 

අයඹේ අයශන  ශඵනහ, ඒ legal අයඹ අනු ඒ භහභ 

ඳහර්ලිශේන්තුට කීභේ නළවළ කිඹරහ. වුද ශේ කිඹන්ශන්? 

Lanka Transformers Limited එශේ බහඳ . ඔහු Nithya 

Partners කිඹන නී ඥ භහශභන් නී  උඳශද්ලඹේ අයශන 

2015 ශදළේඵර් 21ශනි දහ විණහධිඳ යඹහට ලියුභේ 

එනහ, එල්ටීඑල් ශවෝල්ඩින්ස භහභ ඳහර්ලිශේන්තුට  

කිඹන්ශන් නළවළ කිඹරහ. එතශොට ඔහු විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  

බහඳ  වළටිඹට ශභොේද කිඹන්න ඕනෆ? එශවභ නේ ඔහු 

විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  බහඳ  වළටිඹට ආශඹ්  ඒ ළන 

නී ඳ ශන් විභන්න ඕනෆ. ඔහු ඒ ළන නී ඳ ශන් opinion 

එේ න්න  ඕනෆ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  බහඳ  වළටිඹට. ශේ 

භහශේ ළඩි අයි ඹ  ශඵන්ශන් හටද?   Lanka Transformers 

Limited එශේ සිඹඹට 63 ළඩි අයි ඹේ  ශඵන්ශන් විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹට. නමු්  විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  බහඳ  ශඳනී ඉන්ශන් 

වුන් ශනුශන්ද? බහඳ  ශඳනී ඉන්ශන් විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 

ශනුශන් ශනොශයි, අය භහශේ සිඹඹට 27 ශනුශන්. ඔහු 

සුළුතයඹ ශනුශන් තභයි ශඳනී ඉන්ශන්. එශවභ නළ් නේ ශේ 

ලියුභ එන්න විධිඹේ නළවළ.  බහඳ යඹහ වළටිඹට  Lanka 

Transformers Limited එශේදීභ එතුභහට කිඹන්නට පුළුන් ''අපි 

ඳහර්ලිශේන්තුට ඹන්න ඕනෆ'' කිඹරහ. නමු්   ''ඹන්න ඕනෆ නළවළ 

කිඹරහයි'' ඔහු උ් තයඹ එන්ශන්. ශභභ ලිපිඹ භහ බහගත* 

යනහ. Lanka Transformers Limited ඳහර්ලිශේන්තුට  

කිඹන්ශන් නළවළ කිඹරහ තභයි උ් තයඹ  එන්ශන්. ඳසශේ ශේ 

ශේය ් ශ්  ශඵොශවොභ අභහන්ශන්. ඔඵතුභහ විලසහ යන්න, 

ශභශවභ වුණහභ ශන අර්බුදඹ තභයි ශේ. ශේහ ශනස ශන්න 

ඕනෆ. එතුභහ සිඹඹට 27 ශනුශනුයි ශඳනී සිටිශ . සිඹඹට 63 

ශනුශන් ශනොශයි ශඳනී සිටිශ . එතුභහ, ඳහර්ලිශේන්තුට ඹහ 

යුතු නළවළ කිඹරහ Nithya Partners කිඹන නී ඥ භහශභන් 

ලියුභේ එනහ, විණහධිඳ යඹහට. ශේ අ් න් යන්ශන් 

වුද? ඩේලිේ.ඒ.එස. විශජ්ඳහර. එභ ලිපිඹ එන්ශන් LTL 

Holdings (Pvt.) Limited එ ශනුශන්. එතුභහ ඒශේ බහඳ . 

වළඵළයි එතුභහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ ්  බහඳ . එතශොට 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ශනුශන් එතුභහ කිඹන්න ඕනෆ ශභොේද ? 

රලසනඹ ඒයි. එහි  සිඹඹට 63 අයි ඹ  ශඵන්ශන් විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹටයි. එතුභහ LTL Holdings (Pvt.) Limited එ 

නිශඹෝජනඹ යන්ශන් බහඳ  විධිඹට වුණහට නිශඹෝජනඹ 

යන්ශන් සිඹඹට වළටතුශන් ඳළ් ත ශනොශයි. ඒයි ඵයඳතශ 

රලසනඹ. ඒ නිහ විශලේශඹන් භහ ඔඵතුභන්රහශස අධහනඹට 

ශඹොමු යන්ශන් ශේ හයණඹයි. විදුලිඹ අර්බුදඹට අපි උ් තයඹේ 

ශවොඹන්න ඕනෆ. වළඵළයි ශේ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  අර්බුදඹට්  

උ් තයඹේ ශවොඹන්න ඕනෆ. අංභයි භභ ඒ හයණඹ 

කිඹන්ශන්.  

බිලිඹන 200 විතය විදුලිඹ මිරදී න්නහ. ඒ විදුලිඹ මිරදී 

ළනීේ ශඳෞද්ලි අංලශඹන් යනහ. ශඳෞද්ලි අංලශඹන්  ඒ 

විදුලිඹ මිරදී ළනීභ පිබඳඵ  ශඵන මිර ස්රඹ ශභොේද? ඒ 

අලයතහ තීයණඹ යන්ශන් වුද? ඒ මිරදී ළනීභ විකුණුේන් 

ව ළණුේන් අතය,  ඒ කිඹන්ශන් ශේ භහේ අතය 

හුභහන්ේ. ඒ හුභහන් සිදු ශද්දී ඒට තුන්ළනි ඳහර්ලසඹේ 

භළදිව්  ශන්ශන් නළවළ, ඒ අලයතහ දකින්න. අඩු තයශේ ඒ 

මිර ස්ර, විදුලිඹ මිරදී ළනීේ පිබඳඵ විසතය ශභශතේ 

විණහධිඳ යඹහට්  රඵහ දීරහ  බුශ්ඩ නළවළ. ඒ නිහ ශේ 

න ශොට  ඒ මිරදී ළනීේ පිබඳඵ, ශභොවුන්ශස ගිණුේ පිබඳඵ 

පර්ණ විණනඹේ  ශ යුතු  ශඵනහ.  

ඔඵතුභහ ඇභ යඹහ වළටිඹට අපි ඔඵතුභහට අභිශඹෝඹේ 

යනහ. පුළුන් නේ ශේ ළන ශොඹන්න. භහ දන්නහ, ඒ 

 ශොල්රන්ට ශේ පිබඳඵ ථහේ  ශඵන ඵ. ශේ පිබඳඵ ඒ 

ශොල්රන්ශස ඳළවළදිලි කිතිභේ  ශඵනහ. නමු්  ශේ LTL 

Projects (Pvt.) Limited එශේ  ශඵන යහඳව  ශභොනහද, ඒ 

යහඳව රට විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ශොච්්ය රභහණඹේ දහඹ 

යශන  ශඵනහද, විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  වළකිඹහන්, ේඳ් , 

අයි ඹ, නිරධහරින් ශේ ශනුශන් ශඹදවිරහ  ශඵනහද,  

විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  විශ්රහභ ඹන කී ශදශනේ එශේ ළඩට 

ඹනහද, විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  තීන්දු තීයණ න්නහ කී ශදශනකුට 

එතළන යසහ වේඵ ශනහද, ඒ අඹශස දන්න් කී ශදශනකු 

විශද්ලත යරහ  ශඵනහද, කී ශදශනකුට පුහුණු රඵහ දීරහ 

 ශඵනහද, ඒහ යන්ශන් ශභොන වළකිඹහේ අයශනද කිඹරහ 

ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට හර්තහේ ඉදිරිඳ්  යන්න. ඔඵතුභන්රහ 

කිඹනහ ශන් භහ තුනකින් හර්තහේ ඉදිරිඳ්  යනහ කිඹරහ.   
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ඳහර්ලිශේන්තු 

පුළුන් නේ ඒ හර්තහශේ ශභන්න ශේ අයි ඹ, ශොටස 

හිමිහරි් ඹ, ශොටස පියමීඩඹ වදහශන  ශඵන ආහයඹ 

පිබඳඵ විසතය හර්තහේ ඉදිරිඳ්  යන්න. එතශොට 

ඔඵතුභන්රහට දළශන්වි, ශේශේ වරිභ චි්රඹ ශභොේද කිඹරහ. 

ශේ තභයි ඇ් ත ත් ් ඹ. අද ඒ ශොල්රන් එහි ඒහධිහයඹේ 

වදහශනයි  ශඵන්ශන්. ශන ඒහධිහයඹේ නළවළ. අද 

ඇ් තටභ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ අයණ ශරහ  ශඵනහ. විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹ අයණ යරහයි  ශඵන්ශන්. ඒ අයණ කිතිභ ඇතුශශේ 

ශභොන උ් තය ශවේ්  ළඩේ ශන්ශන් නළවළ. ශේ උ් තයඹ වරි 

ගිශ  ශරහට නිඹඟඹ ආපු හින්දහ. ශභොද නිඹඟඹ පිට  ඹරහ 

ශේ ත් ් ඹ ඒ ශොල්රන් හධහයණීයණඹ ය ් තහ. ශේයි 

ඇ් ත.  

නිඹඟඹ විතයේ ශනොශයි  ශඵන්ශන්. ශේ ඵරහහය, විදුලිඵර 

භ්ඩඩරශඹන් ගිවිසුේ ත යරහ ශීමේ අන් යරහ 

ඔේශෝභ ඉය යරහ  ශඵන ඵරහහය. විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට 

ඵරහහයඹේ න්න ඕනෆ නළවළ ශන්, විදුලිඹ මිරදී න්නහ නේ. 

අර්බුදඹ වදරහ, අර්බුදඹ ශඵල්රට හිය යරහ දළන් කිඹනහ විදුලිඹ 

මිරදී නිං කිඹරහ. ඊට ඳසශේ ශන්  විල්ඳ ශවොඹන්ශන් නළවළ. 

ඔඹ කිඹන භව් න්න්ට අශප් යශට් සර්ඹ ඵරලේ  ඵරහහය 

 බුණහ නේ, ඔඹ භව් න්න්ට අශප් යශට් සුශං ඵරලේ  

ඵරහහය  බුණහ නේ, අශප් යශට් ශන ශන විල්ඳ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ ර අයි ඹ ශේ ශොල්රන්ශස අශ්  

 බුණහ නේ,  ශේ ශොල්රන් විකුණන්ශන් ඒහ.  

එශවභ නේ අශප් යශට් සර්ඹ ඵරලේ ඹ තභයි රධහන 

ඵරලේ ඹ ඵට ඳ්  න්ශන්. දළන් සර්ඹ ඵරලේ ඹ, රධහන 

ඵරලේ ඹ ඵට ඳ්  න්ශන් නළවළ. ශභොද ශන ශන 

ඵරහහය ශේ ශොල්රන් වදහශනයි  ශඵන්ශන්. ශන ශන 

යහඳව  වදහශනයි  ශඵන්ශන්. ඒ නිහ විශලේශඹන්භ ඳසු ගිඹ 

අවුන්දු ශද, තුශන්දී රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ විසින් යන රද  

විදුලිඹ මිරදී ළනීේ ශොතයේ දුයට හධහයණද, නළද්ද කිඹරහ 

විභර්ලනඹ ශශයන්න ඕනෆ. Transformers නඩ් තු ේඵන්ධ 

රලසනඹේ ළන දළන් කිඹනහ. Transformers නඩ් තු ය න්න 

ඵළරි වුණු නිහ පුපුයහ ඹනහ කිඹරහ කිඹනහ. Transformer එේ 

කිඹරහ කිඹන්ශන් අපි ශඩ්කින් ශශනන ඵළටරි ෆල්රේ හශස 

ශනොශයි, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි. Transformer එ 

ශොඳභණ ආයු හරඹේ  ශඵනහද, එහි ආයු හරඹ අන් 

ීමශභන් ඳසු ත එේ  මිරදී න්න  ඕනෆ ශන්ද කිඹන හයණහ 

පිබඳඵ manual එේ  ශඵන්න ට ඕනෆ. 

ඒහ පිබඳඵ ආඹතනශ  රිඹහ ඳටිඳහටිඹේ වළශදන්න ඕනෆ. 

ඒහට කි යු් ශතේ සිටින්න ඕනෆ. දළන් ශේ විදුලිඹ අර්බුදඹට 

කි යු් ශතේ වුන්්  නළවළ. අලය හරඹට, ශරහට 

transformers ශන්හ න්න ඵළරි වුණහ නේ, ඒහ නඩ් තු 

යන්න ඵළරි වුණහ නේ ඒ නඩ් තු යන්න ඵළරි වුශ්ඩ ශභොද 

කිඹන එ පිබඳඵ ීමභේ   ශඵන්ශන් හටද? කීභ බහය 

් ශ්   වුද? කීභ බහය ශන ඒ ශනුශන් ළඳ කිතිභේ 

ශශේ වුද? එශවභ නළවළ. එශවභ ළරළසභේ නළවළ. 

 ශඳොදු යහඳහය පිබඳඵ හය බහට අහන ශභොශවොශ් ්  

ළරහ අපි කිේහ, "ඕශොල්රන්ශස රඵන අවුන්ද්ද වහ න 

ළරළසභ අඳට ඉදිරිඳ්  යන්න, නඩ් තු ළරළසභ ඉදිරිඳ්  

යන්න" කිඹරහ.  ඒ ළරළසභ ඉදිරිඳ්  යන්න අපි කිඹන ශතේ 

ඉන්න ඕනෆ නළවළ. එඹ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ   ශඵන්න 

ඕනෆ. න් ඉයහන් වි්රභය් න නිශඹෝජය ඇභ තුභහ ඉතහ ඳළවළදිලි 

කිේහ, රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  භහන ේඳ්  ශභනහන් 

ඉංකයශන්න්ශේ කිඹරහ. ඒ ශවොයි. ඒ අඹශස තර්ඹ ශරහ 

 ශඵන්ශන් ශේ තහේණි ආඹතනඹේඹ කිඹන එයි. එශවභ 

නේ Srilankan Airlines එශේ pilot ශශනේ එතළන භහන 

ේඳ්  ශභනහන් ශන්න ඕනෆ. එතශොට අශප් යශට් භහන 

ේඳ්  කිඹරහ විඹේ  ශඵන්න ඵළවළ.  

භහන ේඳ්  ශභනහන්ශෝ ශොශවේ්  ඉන්න ඵළවළ. ඒ 

වළභ භහන ේඳ්  ශභනහන්ශේභ එභ ආඹතනශ  

technician ශශනේ ශන්න ඕනෆ; ඔේශොභ දළන ශන ඉන්න 

ඕනෆ. ඳහර්ලිශේන්තුට භහන ේඳ්  ශභනහන්ශේ එනහ 

නේ, වළන්හඩ් හර්තහ පිබඳඵ, ඳහර්ලිශේන්තු විහද පිබඳඵ  

දළනශන ඉන්න ඕනෆ. තහ් තහ වරි ඳහර්ලිශේන්තුශේ 

භන්ත්රීයශඹේ ශවෝ ඇභ යශඹේ ශන්න ඕනෆ. නළ් නේ ඒ 

යන්න ඵළවළ ශන්. ශොශවන් වරි දළන ශන එන්න ඕනෆ. ඒ 

දළනුභ අය ශන ආශේ නළ් නේ ශේ ආඹතනශ  භහන ේඳ්  

ශභනහයණඹ යන්න ඵළවළ.  

භහන ේඳ්  විඹ කිඹන්ශන් ශභොේද? රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹට ශරොකු ඵරඹේ  ශඵනහ. විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ශට් 

 ශඵන භහේරට්  ශරොකු ඵරඹේ  ශඵනහ. විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹට  ශඵන ඵරඹ ශොඳභණද කිේශෝ  ඒ   ශොල්ශරෝ 

හමුහි ගිවිසුශභන් ළටුප් ළඩි ය ් තහට ඳසශේ නිරධහරින්, 

ශේශඹෝ ඔේශොභ එතු ශරහ නළත යේ ළටුප් ළඩි ය 

න්නහ. ඒට කිඹනහ  "E scale" එ කිඹරහ. ඒශොල්රන්ට 

අමුතු යරහද  ශඵනහ. එශවභ ඵරඹේ ශභතළන  ශඵන්ශන්. 

ශේ ළන ථහ යන්න මිනිසසු ඵඹයි. ඒයි  ශඵන රලසනඹ.  

ඒශොල්ශරෝ "  E scale" එට ළටුප් ළඩි ය න්නහ. මුදල් 

අභහතයහංලශඹන් ්්රශල් ඹනහ, "නළවළ, ශේ නතය 

යන්න" කිඹරහ.  ශභනහයණ ශේහ ශදඳහර්තශේන්තුශන් 

දන්හ ඹනහ, නතය යන්න කිඹරහ.  

ඊට ඳසශේ නඩු ඹනහ. විදුලිඵර භ්ඩඩරශඹන්භ නඩු හසතු 

ශනහ. ඒශොල්ශරෝ ආ්ඩඩුට වින්ද්ධ නඩු කිඹනහ. 

වළඵළයි, බහ්ඩඩහහයශඹන් ණඹ න්නහ. රංහශේ ඵළංකුලින් 

ණඹ න්නහ. ණඹ අය ශන නඩ් තු ශනහ. නඩ් තු කිතිේ 

ඔේශොභ ටි බහ්ඩඩහහයශ  මුදල්ලින් යනහ. වරිඹට අය 

එශශදනට න්න ශදනහ හශස. බහ්ඩඩහහයඹයි, රංහශේ 

ඵළංකු ටියි, ශේශොල්රන් නඩ් තු යන්න ඕනෆ. වළඵළයි,  

ශේශොල්රන් ශට් ඉන්න ශොේඳළනි ටි; භහේ ටි; ඒහ 

අයි හයශඹෝ ටි පියමිඩ් වදහ ශන, පියමිඩ් ්රභඹට නඩ් තු 

ශනහ.  ශේ තභයි ඇ් ත.  

න් ඇභ තුභහ ශොඹන්න,  LTL ESOT Limited එශේ ළඩ 

ටයුතු ශභොනහද, ඒශොල්රන් යරහ  ශඵන යහඳව  

ශභොනහද, ඒශොල්රන්ශස යහජහරි ශභොනහද, ඒශොල්රන් 

යන ළඩ ශභොනහද කිඹරහ. ශභොද, ඵළල ඵළල්භට 

ඒශොල්රන්ශස accountsර ආදහඹේ කිඹරහ රිඹහලිඹේ නළවළ. 

ඒශොල්රන්ශස ආදහඹභ තභයි ශොටස ශශශ ශඳොශශේ යන 

ජහහයභ. අශනේ භහේර ශොටස මිර දී ළනීභ, විකිණීභ 

එභ ්ඩඩහඹභේ විසින් සිද්ධ කිතිභ.  

භභ අද ථහ ශශේ  ශොටේ ළන විතයයි. ශේ තභයි 

ජහහයභ. ශේ රිඹහලිඹ නතය යන තුන් විදුලිඹ අර්බුදඹට අශප් 

යශට් ජනතහ වළභදහභ ශන්න ඕනෆ. ශදයට විදුලි බිර 

එනශතේ  විදුලි බිශල් තයභ ශොඳභණද කිඹරහ අපි දන්ශන් 

නළවළ. රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඳහඩු රඵන්ශන් ශොශවොභද? 

විදුලි බිර ආහභ මිනිසසු ශනහ ශන්. විදුලි බිර 

ශනොශේශෝ  රයිට් ඳනහ ශන්. ඒ තභයි හභහනය ්රභඹ. 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ කිඹන ණනේ මිනිසසු ශනහ. ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ හර්ඹ භ්ඩඩරශ  වුන් වරි විදුලි බිර 

ශනොශහ හිටිශඹෝ  රයිට් ඳන්ශන් නළද්ද?   

1285 1286 

[න් සුනිල් වඳුන්ශන්   භවතහ] 
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මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ විදුලි බිර ශනොශහ 

සිටිශඹෝ  රයිට් ඳන්ශන් නළද්ද? ඳනහ. එතශොට රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ජනතහට කිඹන ණන ඒ අඹ ශනහ.  

වළඵළයි,  ශඵන රලසනඹ ඒ ශනොශයි. රංහ විදුලි ඵර 

භ්ඩඩරඹ 2014 ශදළේඵර් 31ළනිදහ න විට න්පිඹල් මිලිඹන 

4132ට ළඩි අවුන්දු ශදවභහයට ඩහ ල් ත වුණු විදුලි බිල් 

ශඵදහ වළතිේ  ශඵනහ. අවුන්දු ශදවභහයේ ඳයණ න්පිඹල් 

මිලිඹන 4000 බිල් අඹ ය න්න  ශඵනහ. අවුන්දු 

ශදවභහයේ  සශේ රයිට් බිල් ශනොශහ විදුලිඹ ඳහවිච්චි යන 

වුන් වරි  ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ  ඉන්නහද? අවුන්දු ශදවභහයේ 

ඳයණ රයිට් බිරේ ශන්න රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට ඹන්න 

පුළුන්ද? න්පිඹල් මිලිඹන 4132ේ එශවභ අඹ ය න්න 

 ශඵනහ.   

ඒ විතයේ ශනොශයි ළඳයුේන්න් පිබඳඵ රලසනඹ් ,  

නඩ් තු පිබඳඵ රලසනඹ්   ශඵනහ. ශේහට කිසිභ ළරළසභේ 

නළවළ. 

ඒ සිඹල්ර ඹට යපු රධහන රලසනඹ න ශේ ඒහධිහයඹ 

ළන තභයි භහ භතු ශශේ.   

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි තුන හරඹේ 

 ශඵනහ. 

 
ගරු සුනිල් 0 වඳු්දප්න කින භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ශවොයි.   

විදුලිඵර භ්ඩඩරශ   ශඵන රධහන ඒහධිහයඹ ශභන්න ශේ 

භහේ ජහරඹයි. ශේ භහේ ජහරශ   ශඵන ඒහධිහති ඵළේභ 

බි දළේශභෝ  විතයේ අඳට ථහ යන්න පුළුන්, විල්ඳ 

ඵරලේ  ශභොනහ ද, අලු්  ළරසුේ ශභොනහ ද,  ඒහ ශේ යශට් 

රිඹහ් භ යන්න පුළුන් ශොශවොභ ද, ඒ ශනුශන් වුද 

ඉන්ශන් කිඹරහ. එශවභ නළ  ශේ රලසනඹට උ් තය ශවොඹන්න 

වළකිඹහේ නළවළ. ශේ පිබඳඵ විසතය රිඹහලිඹ හර්තහේ 

ඉදිරි භළයි භහශ දී ඳහර්ලිශේන්තුට බහත යන ශඳොශයොන්දු 

පිට භහ නිවඬ නහ. ශඵොශවොභ සතු යි. 

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, න් භහින්දහනන්ද අලු් භශස භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භට ශොඳභණ ශරහේ 

 ශඵනහ ද? 

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට විනහඩි 22ේ   ශඵනහ. 

[අ.බහ. 2.38] 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශඵොශවොභ සතු යි.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භහ ඉතහභ්  න්ශතෝ නහ, 

විදුලිඵර අර්බුදඹ ළන යජශ   භන්ත්රීයඹකු ශන ආ ල් 

තළීශේ ශඹෝජනහේ ේඵන්ධශඹන් ඳහර්ලිශේන්තුශේ  විහද 

යන අසථහශේදී  ථහ යන්න රළීභ ළන.  

 පුයහ ය එවභහයේ තුශ ශේ ආ්ඩඩු කිේශේ, ශේ සිද්ධ 

වුණු වළභ ශදඹටභ ශවේතු ඳසු ගිඹ යහජඳේ ඳහරනඹ කිඹරහයි. ඒ 

හශසභ අහනශ  විදුලි අර්බුදඹට්  ශවේතු යහජඳේන් වුණහ.  

ඳසු ගිඹ දහ විදුලි ප්ඳහදු පිටුඳ හිටිශඹ්  යහජඳේන් කිඹරහයි 

ඒ අඹ කිේශේ. ශේ ඩහප්ඳල් කිතිභේඹ කිේහ. ශේ 

පිබඳඵ යවස ශඳොලිස ඳතිේණරට ගිඹහ. ය ඳතිේ ශත 

ගිඹහ. ඒ ඹන්න ඕනෆ සිඹලු තළන්රට ගිඹහ. ශේ බි ළටීභට 

ශවේතු  ශභොේද කිඹන එ ඳළවළදිලි විදුලිඵර අභහතයයඹහ 

ශවෝ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ අද න තුන් රහල ශශේ නළවළ. වළඵළයි, 

යට තුශ භතඹේ වළදුශේ ශේ ඩහප්ඳල්හති රිඹහේ 

කිඹරහයි.    

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි,  භහ දළන් එන්නේ විදුලි 

අර්බුදඹ ේඵන්ධ  භහතවහට.   අපි 1990 යට ගිශඹෝ , 1990 

ශභයට විදුලිඹ  සිඹඹට 99.8ේ නිසඳහදනඹ ශශේ ජරවිදුලි 

ඵරහහය තුබඳනුයි. එතශොට අඳට ශඵොශවොභ අඩු මුදරකුයි ළඹ 

න්ශන්.  අඳට අඩුශන්භ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන්  

ජරශඹනුයි.  1990 අපි සිඹඹට 99.8ේ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ ශශේ 

ජරශඹනුයි. 2000 ය න ශොට ශේ සිඹඹට 46ට අඩු 

ශනහ.  ශතල්ලින් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ සිඹඹට 54 දේහ ඉවශ 

ඹනහ.   

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, 2005 න ශොට ජරවිදුලි 

නිසඳහදනඹ සිඹඹට 39ට ඳවශ ඹනහ. 2012 න ශොට ජර විදුලි 

ඵරහහයලින්  නිසඳහදනඹ යන්ශන් සිඹඹට 29යි.  ජරවිදුලි 

ඵරහහයර නිසඳහදනඹ ඳවශට ඹනහ.  ඔඵතුභහ දන්නහ, 2012 

නවිට ශරෝ ශශශ ශඳොශශේ  බුණු ශතල් මිර. එතශොට අපි 

විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිතිභ වහ  ශභොන තයේ මුදරේ  ළඹ ශ 

යුතුද කිඹන එ ඔඵතුභහට අලු න් කිඹන්න ඕනෆ නළවළ.    

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, න් වඳුන්ශන්   භන්ත්රීතුභහ 

ළයදි ථහේ කිේහ. එතුභහ ඇහුහ,  "මිනිසසු රයිට් බිල් 

ශනහ ශන්,  ශභොේද  ශඵන රලසනඹ?" කිඹරහ. වළඵළයි, 

එතුභහට අභත වුණහ,  විදුලිඹ  ඳහවිච්චි කිතිශේදී, units 30ට 

අඩුශන් ඳහවිච්චි ශ අඹට වනහධහයඹේ ශදනහ කිඹන එ. 

ඊශඟට units 50ට අඩුශන් ඳහවිච්චි ශ අඹට වනහධහයඹේ 

ශදනහ කිඹන එ. වළඵළයි, ඒ වනහධහයඹ්   එේ දුන්නහභ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ශරොකු ඳහඩුේ රඵනහ. ඒ නිහ ඳසු ගිඹ 

හරඹ න ශොට රංහ විදුලි ඵර භ්ඩඩරඹට ඵයඳතශ 

අර්බුදඹට මුහුණ ශදන්න සිද්ධ වුණහ. ශභොද,  සිඹඹට 60ේ, 

70ේ විදුලිඹ නිසඳහදනඹ ශ යු් ශ්  ඩීල් ඵරහහයලින්. ඒ 

හශසභ ජනතහට වන මිරට විදුලිඹ ශදන්න ඕනෆ. ඒ හශසභ 

ශතල් ංසථහ ඳහඩු පිට ශේ ටයු් ත යන්න ඕනෆ. ශේ්  

එේ ඵයඳතශ මරය අර්බුදඹට විදුලි ඵර භ්ඩඩරඹට මුහුණ 

ශදන්න වුණහ. 

ඒ්  එේභ විදුලි ඵර භ්ඩඩරශ  ළරළසභේ  බුණහ, 

රංහශේ ල් අඟුන් ඵරහහයඹේ ඉදි යන්න ඕනෆයි කිඹරහ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ පිබඳඵ ඳශමු ශඹෝජනහ ආශේ 

1990දීයි.  එට එේ්  ජහ  ඳේ ආ්ඩඩු හරශ  JICA 

ආධහය ඹටශ්  තභයි ශනොශයොච්ශ්ෝශල්   ඵරහහයඹ ඉදි යන්න 

ශඹෝජනහ එන්ශන්. එදහ යනිල් වි්රභසිංව අභළ තුභහ JICA 

ආධහය ඹටශ්  ශේ ශනොශයොච්ශ්ෝශල් ඵරහහයඹ වළදුහ නේ, 

යනිල් වි්රභසිංව අභළ තුභහ ශේ ටයු් තට එඟ වුණහ නේ 

ශොච්්ේ මුදරට, භවය විට නිේ හශස ශේ ඵරහහයඹ වදහ 

න්න  බුණහ. එදහ ශයශ තීයශ  ශතෝලි රජහ ශේට 

වින්ද්ධ වුණහ. අභළ තුභහට ශොන්දේ  බුශ්ඩ නළවළ ඒ 

ශද්ලඳහරන තීන්දු න්න. එතුභහ යශට් ජහ  රලසනඹ ශද 

ශද්ලඳහරන ශෝණශඹන් ඵරහපු නිහ එතුභහ එදහ 

ශනොශයොච්ශ්ෝශල් ඵරහහයඹ ඉදි යන්න තීන්දු ් ශ්  නළවළ. 

ඒ නිහ ඒ ආධහය රළබුශ්ඩ නළවළ. ඒ  ල්ලි ටි අඳට අහිමි වුණහ.  

එදහ එශවභ වළදුහ නේ අද ශේ භහතවහ ළන ථහ යන්න 

න්ශන් නළවළ.  

ඉන් ඳසු, ්න්ද්රිහ කුභහයතුං භළ නිඹ ශේ යශට් 

ජනහධිඳ නිඹ නශොට ශේ යහඳව ඹ ේඵන්ධශඹන් අදවස 

ඉදිරිඳ්  වුණහ. එතුමිඹ තභයි ශේශේ මලි අඩි තහරභ දළේශේ. 

එතුමිඹ තභයි ශේ ේඵන්ධශඹන් හච්ඡහ ශශේ. හච්ඡහ යරහ 

2005 ය අහන නශොට, භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහ ඵරඹට 

ආ භළ යණඹ එනශොට තභයි ශේ ගිවිසුභ අ් න් යන තීන්දු 

ආශේ. එදහ භභ භහින්ද යහජඳේ ජනහධිඳ තුභහට ගිහිල්රහ කිේහ, 

"ර්, ශේ අ් න් යන්න එඳහ" කිඹරහ. භශන් ඇහුහ, "ඇයි" 

කිඹරහ. "ර්, දළන් ජනහධිඳ යණඹ එනහ, මුළු ශයශ තීයඹභ 

අඳට ඡන්දඹ ශදන්ශන් නළ  ඹයි; ඔඵතුභහ ශේ තීන්දු ් ශතෝ  

වරහත, මීමු මුළු ශයශ තීයශ භ ජනතහ අඳට ඡන්දඹ 

ශදන්ශන් නළවළ. අඳට ශේ ශද්ලඳහරන අහසිඹේ නහ"ඹ 

කිඹරහ. එතුභහ භට කිේහ, "භහින්ද, ජහ  රලසන ශද්ලඳහරන 

ශෝණශඹන් භභ ඵරන්ශන් නළවළ. භට ඡන්දඹ දුන්න්  එයි, 

නළත්  එයි, ශේ රලසනශ දී ශේ වදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ කිඹනහ, භභ ශේ තීන්දු න්නහ" කිඹරහ. 

එදහ ඒ ්  තීන්දු නිහ -ඒ ශනොශයොච්ශ්ෝශල් වදන්න ්  තීන්දු 

නිහ- ශයශයශ  සිඹලු ශතෝලි රජහ භහින්ද යහජඳේ 

භවතහට වින්ද්ධ ඡන්දඹ දුන්නහ.   

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ශොශවොභ වරි ශේහ යරහ 

ශේ ගිවිසුභ අ් න් ශහ. ගිවිසුභ අ් න් යරහ ශේ ඳශමුශනි 

ශභහශොට් 300, 2011 ශඳඵයහරි භහශ දී නිසඳහදනඹ ශහ. 

අශප් ඳහඨලී ්ේපි යණ ඇභ තුභහ - අශප් ශභහශඳොලිස 

ඇභ තුභහ - ශභතළන ඉන්නහ. එතුභහශස හරශ දී -2014දී - 

ඉ රි ශභහශොට් 600 ළඩ ටයුතු ආයේබ යරහ 2014.09.27 

ශනිදහ ත ශභහශොට් 600ේ ජහ  විදුලි ඳද්ධ ඹට එතු 

යමින් ශභහශොට් 900 විදුලිඹ රභහණඹේ නිසඳහදනඹ 

යන්න ශනොශයොච්ශ්ෝශල් ල් අඟුන් ඵරහහයඹ වයවහ වළකිඹහ 

රළබුණහ. දළන් කිඹනහ ශේ ඳයණ එේ ලු; ශේ ළඩිරහ ලු; 

ශේ ශවොයභේ ලු; ශේශන් ශොමිස ළහුහ ලු; ශේ යටට 

පිබඳහේ ලු කිඹරහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඳශමුශනි ශභහශොට් 300 

එනශොට අපි සිටිඹහ. වළඵළයි, ඳශමුශනි ශභහශොට් 300 

ඇතුශශේ ඒ machine එශේ ඹේ අර්බුදඹේ  බුණහ. ඒ අපි 

පිබඳන්නහ. ඒ ඳශමුශනි යහඳව ඹ. ඳහඨලී ්ේපි ඇභ තුභනි, 

වළඵළයි ආ්ඩඩු ශභොේද ශශේ කිඹරහ ඔඵතුභහ්  දන්නහ. 

ආ්ඩඩු වළටිඹට අපි ් ශ්  ර ඳ්  භඹ තීන්දුේ. භභ 

එතශොට ළබිනට් ශනොන නිශඹෝජය ඇභ . විදුලිඵර 

භ්ඩඩරශ  ඉන්කයශන්න් භව් න් භහ අටේ ශර්ණුහ 

ශවෝටරශ  ශනභ ශවෝල් එ ශේ පිබඳඵ අධයඹනඹ ශහ. 

සිඹලු විදුලි ඉන්කයශන්න්න් ශේ ඵළලුහ. ඉන්කයශන්න් භව් න් 

ශේශේ තහේණඹ ඳළ් ත ඵරහ චීනඹට ඹහ, සවිට්ර්රන්තඹට 

ඹහ සිඹල්ර අධයඹනඹ යරහ තහේණඹ ඳළ් ශතන් ශේ වරි 

කිේහට ඳසශේ තභයි ශේ ගිවිසුභ අ් න් යන්න ආ්ඩඩු 

ටයුතු ශශේ. ශනොශයොච්ශ්ෝශල් ඵරහහයඹ ඉදියන්න ආ්ඩඩු 

ර ඳ්  භඹ තීන්දුේ ් තහ ඳභණයි. ශේ ඵරහහයඹ ඉදියන්න 

අපි ්  ඒ තීන්දු  ශේ යශට් ආර්ක ඹට විලහර පිටිවරේ වුණහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ආ්ඩඩුට  ශඵන ශරොකුභ 

අභහන්; ශේ යශට් ආර්ක ඹට ඵරඳහන භර්භසථහන තභයි, රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ, නිජ ශතල් නී ත ංසථහ, දුේරිඹ ව 

ඵස. ශේ වතයට ආ්ඩඩු අවුන්ද්දට දභන ල්ලි ටි අයින් 

ශහ නේ, අඳට නිේ යට ශනඹන්න පුළුන්. අවුන්ද්දට යජඹ 

ශේහට ශොඳභණ subsidies ශදනහද? විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  ශේ 

රලසනශඹන්, ජනතහ ශේ දයන ඵශයන් ශොඩ න්න ඒ 

ර ඳ්  භඹ තීන්දු අපි ් තහ, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි.  

අශප් යශට් ඵරහහය ් ශතෝ , විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට අඹ්  

ඩීල් ඵරහහයලින් ශභහශොට් 550ේ නිසඳහදනඹ නහ. 

ශඳෞද්ලි ඒහශඹන් ශභහශොට් 600ේ නිසඳහදනඹ නහ. 

ල් අඟුන් ඵරහහයලින් ශභහශොට් 900ේ නිසඳහදනඹ නහ. 

Hydroලින් ශභහශොට් 1,350ේ නිසඳහදනඹ නහ. සුශඟින් - 

wind භඟින් -  ශභහශොට් 24ේ නිසඳහදනඹ නහ. ඒ හශසභ, 

mini hydroලින් ශභහශොට් 300ේ නිසඳහදනඹ නහ. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, peak එශේ අපි ඵළලුශෝ  අඳට 

යටේ වළටිඹට ශේ දසර දට ශභහශොට් 1,350ේ 

අලයයි. යශට් භසත විදුලිඹ රඵහ දීභ වහ ශභහශොට් 

2,350ේ අලයයි. ශඵොශවෝ ශරහට විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ පුළුන් 

තයේ භ්ඩඩරඹට අඹ්  ඵරහහයලින් යජඹ විසින් අයශන අඩු 

මුදරට විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යරහ ඳහරිශබෝගිඹහට ශදන්න 

තභයි උ් හව යන්ශන්.  

විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  ඇභ තුභහ ශභතළන 

නළවළ. ශේ ආ්ඩඩුට, ශනොශයොච්ශ්ෝශල් ළන ථහ යන අඹට 

ශේ ංයහ ශල්න ටි භභ දන්නහ ණන් හිරේ අනු කිඹනහ. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ශනොශයොච්ශ්ෝශල් ඵරහහයඹ 

ඉදිකිතිභ වහ ළඹ ශ මුදර ඇභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 

1,350යි. ඒ ශභහශොට් 900ේ නිසඳහදනඹ කිතිභ වහ. ඒ 

කිඹන්ශන් ශ්රී රංහ මුදලින් න්පිඹල් මිලිඹන 188,440යි. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, 2010 භහර්තු භහශ  31ේ 

ශනිදහ ශනශොට ශේ ඵරහහයඹ විසින් විදුලිඹ ඒ මිලිඹන 

12,714ේ නිසඳහදනඹ යරහ  ශඵනහ. ශේ අවුන්දු ණන තුශ 

ශේ ඵරහහයඹ 24 හයඹේ ළඩිරහ   ශඵනහ. ළශඩනහ, 

වළශදනහ; ඒහ එශවභ තභයි. ඳහඨලී ්ේපි ඇභ තුභනි, 

engines ළශඩනහ, වළශදනහ; ඒහ එශවභ ශන්? 

ඒ හභහනය ශදඹේ. ශේ අලු්  තහේණඹේ. නළවළ 

කිඹන්ශන් නළවළ. අඩු ඳහඩුේ නළ  ශනොශයි. ළශඩනහ, 

වළශදනහ. එශවභ තභයි. ශේ න විට විදුලිඹ ඒ මිලිඹන 

12,714ේ නිසඳහදනඹ යරහ  ශඵනහ. ල් අඟුන් ඒඹේ 

නිසඳහදනඹ කිතිභ වහ නිසඳහදිත මිර න්පිඹල් 6යි. Loan එ්  

එේ ් තහභ ඒඹේ නිසඳහදනඹ යන්න ඹන්ශන් න්පිඹල් 

8යි. එතශොට ශභභ  ශනොශයොච්ශ්ෝශල් ඵරහහයඹ වදන්න 

ලින් අපි ජරශඹන් නිඳදන විදුලිශ  රභහණඹ සිඹඹට 30යි. 

ඩීල් ව ශන්  ඵරහහයලින් නිඳදන විදුලිශ  රභහණඹ 

සිඹඹට 70යි. සිඹඹට 50ට ආන්න රභහණඹේ අපි විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ යන්ශන් ඩීල් ඵරහහයලින්.  

්ේපි ඇභ තුභනි, නිසඳහදනඹ යන්න විදුලිඹ ඒඹට 

න්පිඹල් 25්   න්පිඹල් 35්  අතය මුදරේ අපි ශනහ කිඹරහ 

ඔඵතුභහ දන්නහ. Average එ ් ත්  ඒඹට න්පිඹල් 

1289 1290 

[න් භහින්දහනන්ද අලු් භශස භවතහ] 
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25ේ ශනහ. එ විදුලි ඒඹේ නිසඳහදනඹ යන්න න්පිඹල් 

25ේ ළඹ ශහ. භහින්ද යහජඳේ භව් භඹහ යපු අඳයහධඹ 

තභයි, ඩීල් භහයාඹහට න්පිඹල් 25ේ දීපු එ න් රහ න්පිඹල් 

8ේ ළඹ න ඳරිදි ල් අඟුන් ඒඹේ නිසඳහදනඹ යන්න 

ර ඳ්  භඹ තීන්දුේ ළනීභ. ඩීල් ඵරහහයඹට ළහීභ පිටුඳ්  

ශේ සිඹල්ර පිටුඳ්  ඉන්ශන් ඩීල් භහයාඹහ එශේ උන් ටි. ශභභ 

ල් අඟුන් ඵරහහයඹ ඉින කිතිභ ඩීල් භහයාඹහ එට ශරොකු 

රලසනඹේ වුණහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ල් අඟුන් ඒඹේ 

නිසඳහදනඹ යන්න අඳට ඹන්ශන් න්පිඹල් 8යි. අපි විදුලි ඒ 

මිලිඹන 12,714ේ නිසඳහදනඹ ශහ. දළන් භභ එහි ශන 

පිබඳඵ ඔඵතුභහශන් අවනහ. ඩීල් විදුලි ඒඹේ න්පිඹල් 

25යි, 35යි නේ, අපි average එ න්පිඹල් 25ේ දභනහ. ඩීල් 

විදුලි ඒඹේ ව coal  විදුලි ඒඹේ අතය ශන න්පිඹල් 

17යි. එශවනේ විදුලි ඒ මිලිඹන 12,714 න්පිඹල් 17න් ළඩි 

ශහභ න්පිඹල් මිලිඹන  216,138යි. ශේ න විට රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹ න්පිඹල්ලින් එතයේ මුදල් රභහණඹේ ශේ 

ඵරහහයශඹන් ශවොඹරහ  ශඵනහ. අපි ඇශභරිහනු ශඩොරර් 

මිලිඹන 1,350ේ ණඹ අය ශන  ශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන් 

න්පිඹල්ලින් ් තහභ න්පිඹල් මිලිඹන 188,440ේ. අපි 2011 

ශර් ් ත න්පිඹල් මිලිඹන 188,440 ණඹ මුදර ඳහ වළයරහ 

 ශඵනහ. අද න විට ණඹ ඳරහ.  

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ශනොශයොච්ශ්ෝශල් විදුලි 

ඵරහහයශඹන් ශවොඹරහ  ශඵන ු ද්ධ රහබඹ න්පිඹල් මිලිඹන 

27,698යි. එනේ න්පිඹල් බිලිඹන 28යි. ත අවුන්දු ණනේ ශේ 

ඵරහහයඹ දුනහ. දුන වළභ unit එේ ණශනභ රහබඹ 

රංහශේ යජඹට, භවජනතහට කිඹන එ ශේ වුන්්  ථහ 

යන්ශන් නළවළ, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි. ඔේශොභ ථහ 

යන්ශන් ශනොශයොච්ශ්ෝශල් ශවොය ළනයි.  ඔේශොභ ථහ 

යන්ශන් ශනොශයොච්ශ්ෝශල් අඳයහධ ළනයි. ඔේශොභ ථහ 

යන්ශන් භහින්ද යහජඳේශස mega deal  එ ළනයි. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භහින්ද යහජඳේ දහපු mega deal 

 එ නිහ ශේ ශනොශයොච්ශ්ෝශල් ඵරහහයඹ ඉදි කිතිභ තුබඳන් අද 

න විට ් ත ණඹ්  ශරහ, න්පිඹල් බිලිඹන 28ේ යජඹට ඉ රි 

යරහ්   ශඵනහ. ශේ ඵරහහයශ  හර්මි ඳළ් ශ්  ඹේ අඩු 

ඳහඩුේ  බුණහ නේ, ඵරහහයඹ ළශඩනහ නේ, න්ණහයරහ  

එහි තහේණඹ ඳළ් ත ළන ඉංකයශන්න්න්ශන් අවන්න.  

භහින්ද යහජඳේ භව් තඹහ් , ආ්ඩඩුශේ හිටපු අපි්   

ඉංකයශන්න්න් ශනොශයි. ්ේපි යණ අභහතයතුභහ 

ඉංකයශන්න්ශේ නිහ ශේ අභහතයහංලඹ ් තහභ ශඳොඩි ්ල් 

එකු්   බුණහ. විදුලි ඉංකයශන්න්හ ඉන්නහ. ඇභ තුභහ්  

ඉංකයශන්න්හ. ඉංකයශන්න් ඉංකයශන්න් ළටුභේ  බුණහ. එතශොට 

දළනුභ  ශඵන ශනහ්  ඹනහදී ලශඹන් ශදශොල්රන්භ ගිඹහභ 

ඔඵතුභන්රහශස ශඳොඩි ළටුභේ ඇතුශශ්   බුණහ. ඉ න්, අපි 

ඉංකයශන්න්න් ශනොන නිහ එශවභ ශරොකු ළටුභේ ඇ  වුශ්ඩ 

නළවළ. භභ දන්නහ, ඔඵතුභහ ඒ ඇභ  ධුයඹ දයන හරශ  ශේ 

භහයාඹහ එ ඩන්න ඔඵතුභහ ශරොකු උ් හවඹේ දළන්හ කිඹරහ. 

ඒශේ ළරැද්දේ නළවළ. ඒ ඔඵතුභහශස ශවො ඳළ් තේ.  

භට භතයි, ඔඵතුභහ ඒ දයපු උ් වශ  ර පරඹේ වළටිඹට 

තභයි ශභහශොට් 600 විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිතිභට වළකි න 

අයුරින් එභ ඵරහහයඹ අද ඉතහභ ශවො ත් ් ඹ  ශඵන්ශන්. 

ඔඵතුභහ ඒ චීන ජහ ඹන්ට ශදන්න ඕනෆ දඩ ටි ඔේශොභ දීරහ, 

ධ ටි ඔේශොභ දීරහ එඹ නිළයදි තළනට ශන ආහ කිඹරහ 

භභ විලසහ යනහ. න් ඇභ තුභනි, ඔඵතුභහශස නය 

හශසභ ශවෝ  අපි කිඹනහ. ශවො ශද් ශවොයි කිඹරහ අපි 

කිඹනහ. ශේ ඵරහහයඹ ඉදි කිතිභ නිහ අද න්පිඹල් බිලිඹන 28 

ඉ රිඹේ යජඹට  ශඵනහ. එභ නිහ, න්ණහයරහ ශේ 

ඵළණිල්ර න් රහ යපු ශවො ළඩ ළන ථහ යන්න.  

අපි ශේ ණඹ අය් ශ්  වේඵන්ශතොටට ගිහිල්රහ භහින්ද 

යහජඳේ භව් භඹහශස ශදය ඉදන් න්න ශනොශයි. ශේහ 

ඉ රි යරහ  ශඵනහ. ශේහ ආශඹෝජන. එේ්  ජහ  ඳේඹ 

හශස ණඹ අයශන පිටි ශන ආශේ නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහශස 

ආ්ඩඩු ණඹ අයශන පිටි ශනහහ. ශේ ආ්ඩඩු ණඹ අයශන 

යපු ශද්ල් තභයි ඒහ.  

භහ මි්ර න් අකය්  ශඳශර්යහ නිශඹෝජය ඇභ තුභනි, ඔඵතුභහ 

ඉන්න  බුශ්ඩ නිශඹෝජය ඇභ  ධුයශ  ශනොශයි. ඔඵතුභහ ඉන්න 

ඕනෆ ළබිනට් ඇභ  ධුයඹයි. ඔඵතුභහ එේ්  ජහ  ඳේඹ 

ශනුශන් ශඵොශවොභ ඵය ඇදපු නහඹශඹේ. ඔඵතුභහ එේ්  

ජහ  ඳේඹ ශනුශන් ළඳ යපු නහඹශඹේ. ඔඵතුභහට 

අඩුභ තයශේ යහජය ඇභ භේ්  රළබුශ්ඩ නළවළ. ඔඵතුභහට 

රළබුශ්ඩ නිශඹෝජය ඇභ භ. ඔඵතුභහට පිටුඳ අසුශන් ඉන්න 

පිඹදහ  භන්ත්රීතුභහ නුය එබඳශ  ශොශ ශොඩිඹ වශන අවුන්දු 

ණනේ තනිඹභ යඑන්පී එට ශඩ් ගිඹ තනි අලිඹහ. අද එතුභහ 

පිටුඳ ශප්බඳශ  හඩි ශරහ නභට ඳභණේ ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රී 

ශරහ ඉන්නහ.   

අශප් නලින් ඵ්ඩඩහය භන්ත්රීතුභහ ඳසු ගිඹ හරශ  UNP 

ආ්ඩඩු ශනුශන්  ශඩ් ගිහින්, උගුය ශල් යව න තුන් 

ශඵරිවන් දීරහ ෆ ළහුහ. අපි්  එේ හද විහදරට වබහගි 

ශරහ භයහ ් තහ. අද ඳසු ශඳශ භන්ත්රී. ත ටි හරඹේ ගිඹහභ 

ශදොශයනු්  එබඳඹට ගිහිල්රහ වින්ද්ධ ඳහර්ලසශ  ඳසු ශඳශ භන්ත්රී.  

අකය්  පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය ඇභ තුභනි, ඔඵතුභහ 

නී ඥශඹේ. ඔඵතුභහ ශඵොශවොභ දේශඹේ. භහ දන්නහ, ඔඵතුභහ 

නිශඹෝජය අභහතය ධුයඹ දළන්් , ඒ රළබුණු තනතුයට ඩහ ඹභේ 

යන්න උ් හව යන ශශනේ කිඹරහ. ඒ නිහයි භහ ශේ 

හයණඹ ඔඵතුභහට කිඹන්ශන්. ඔඵතුභන්රහ හේපර් 

ඵරහහයශඹන් විදුලි ඵරඹ ශභහ ශොට් 500ේ නිඳදන්න ඹනහ. 

ඒ හශසභ ශභහ ශොට් එේදවස ණනේ නිඳදන ඵරහහයඹේ 

ත්  ශොශවේශදෝ වදන්න ඹනහ. ඒ ළන භහ දන්ශන් නළවළ, 

ඳහඨලී ්ේපි යණ ඇභ තුභනි. අලු න් ඵරහහය ශදේ 

වදන්න ඹනහ.  

අකය්  පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය ඇභ තුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ, 

අද න ශොට ල් අඟුන් ඵරහහය ශරෝශඹන් ඉ්  ශමින් 

ඹනහඹ කිඹරහ. ශභොද, ල් අඟුන්ලින් විදුලිඹ නිසඳහදනඹ 

කිතිභ ඳරිය හිතහමී ශදඹේ ශනොශයි. චීනඹ ළනි යටරට 

ගිඹහභ එ ඳළ් ත ඉරහ ඵරන ශොට අනිේ ඳළ් ත 

ශඳශනන්ශන් නළවළ. ඒ තයභට ඳරියඹ දණඹ ශරහ. අද 

ශරෝශ  අනිේ යටල් ල් අඟුන් ඵරහහය ඉ්  යමින් ඹන 

ශරහ අපි නළත්  ල් අඟුන් ඵරහහය වදන්න ඹනහ.  

න් ඇභ තුභනි, ෛභත්රීඳහර සිරිශේන ජනහධිඳ තුභහ ශරෝ 

ඳරිය මුළුට ගිහින් ඳරිය හිතහමී යටේ වදන්න ථහ 

යනහ. අපි ශභශවේ ල් අඟුන් ඵරහහය වදන්න ඹනහ. අඳට 

ෆසරට ඹන්න ඵළරි ඇයි? අපි ඹන්න ඕනෆ එතළනටයි. ඒහ 

ඳරිය හිතහමී ශද්ල්, ඒහ රහබයි. භට භතයි, ඒ හරශ  

ඳහඨලී ්ේපි යණ ඇභ තුභහ ශේ ශනස යන්න ඕනෆඹ 

කිඹහ ශේ පිබඳඵ ථහ ශහඹ කිඹරහ; ශඵොශවොභ උනන්දු වුණහඹ 

කිඹරහ. ඒ නිහ අපි නළත්  ඹන්න ඕනෆ, ල් අඟුන්රට 

ශනොශයි. [ඵහධහ කිතිභේ] ශභොේද, න් ්න්දිභ භශස 

භන්ත්රීතුභහ? අනුයහධපුයඹ දිසත්රිේඹ නිශඹෝජනඹ යන 

භන්ත්රීතුභහ ශභොේද කිඹනහ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු ච්දදිභ ගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
භන්නහයේ ශරොණිශඹන් gas වේඵ ශනහ.  

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ළඩ ඵරන අභළ තුභහ කිඹනහ, රංහශේ gas  වේඵ 

ශනහඹ, ඒ නිහ gasරට ඹනහඹ කිඹරහ. ශඵොශවොභ ශවොයි. 

ඔඹ හශසභ ෆ වපු අඹ තභයි පිටි ඳසශේ ශප්බඳශ  ඉන්ශන්. 

ළඩිඹ ෆ වන්න එඳහ. එතළනිනු්  එබඳඹට ඹන්න ශයි. න් 

භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ හයණඹ කිඹපු එ ළන භහ සතු න්ත 

නහ. දළන් අඳට භන්නහයේ ශරෝණිශඹන් gas වමුශමින් ඹනහ. 

අඳට  gas රළශඵනහ නේ ශභොන භශ ඉරේටද ල් අඟුන් 

ඵරහහය වදන්ශන්? අපි ල් අඟුන්ලින් ඵරහහය වදන්ශන් ඇයි? 

ල් අඟුන්ලින් ඵරහහය වදන්න අලය නළවළ. අපි ඹන්න ඕනෆ, 

gasරට.  

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ත විනහඩි 5 හරඹේ  ශඵනහ. 
 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශඵොශවොභ සතු යි, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි.   
  

ගරු නලි්ද ඵණ්ඩහය  ඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ, හේපර් ඵරහහයඹට 

ගිවිසුභ අ් න් ශශේ භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහශස අධිශ දීඹ 

කිඹරහ. ඔඵතුභහ ඒ පිබඳන්නහද? භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහ 

තභයි හේපර් ඵරහහයඹට ඉන්දිඹහ භඟ ගිවිසුේ අ් න් ශශේ 

කිඹරහ ඔඵතුභහ පිබඳන්නහද? 

 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ ථහ යරහ ඉයද? භහ උ් තය ශදන්නද?  
 

ගරු නලි්ද ඵණ්ඩහය  ඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔේ. 
 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඔඵතුභහ ථහ යරහ ඉය නේ ඉ න්න ශෝ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අපි ඉන්දිඹහ භඟ හච්ඡහ 

ශහ. වළඵළයි අපි වළදුශේ නළවළ. භත තඵහ න්න, අපි වළදුශේ 

නළවළ.  

 
ගරු නලි්ද ඵණ්ඩහය  ඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගිවිසුභ අ් න් ශහ. 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අ් න් යපු ගිවිසුේ ඕනෆ තයේ  ශඵනහ. අයිශඹෝ! 

විහවඹට අ් න් යනහ. ඊට ඳසශේ divorce ශරහ එනහ. 

අ් න් යපු එ ශනයි. වළඵළයි, අපි එහි ළඩ ඳටන් ් ශ්  

නළවළ. ශවොයි, අපි අ් න් ශහඹ කිඹන්නශෝ. භහින්ද 

යහජඳේ භළ තුභහ අ් න් ශහ. අපි ළරැදි නිහ ශන්, 

ඔඵතුභන්රහ අඳ ශදය ඹළේශේ. දළන් ඔඵතුභන්රහ නිළරැදි ශද් 

යන්නශෝ. ආ්ඩඩුශේ ඉන්න ඇභ න් 74ශදනකු 

ේඵන්ධශඹන් අල්රස ශවෝ දණ ශ්ෝදනහ විභර්ලන ශොමින් 

බහට ඳළමිණිලි ය  ශඵනහඹ කිඹරහ ඇභ න් 74ශදනකුශස 

නේ රළයිසතුේ ඊ ශ  ශභභ බහට ඉදිරිඳ්  ශහ. රේසභන් 

කිරිඇල්ර ඇභ තුභහ ඇහුහ, ඒ ේඵන්ධශඹන් ශේශේ නළ් ශ්  

ඇයි කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහ දළන් ඒ ේඵන්ධශඹන් ශොඹන්න ශෝ. 

අපි ශේහ ශනොයපු නිහ ශන් ඳළයදුශ්ඩ. එශවභ නේ 

තමුන්නහන්ශේරහ ඒ සිඹලු ශදනහභ ඳතිේණඹට ළන්න. 

අභළ තුභහ අල්රස ශවෝ දණ ශ්ෝදනහ විභර්ලන ශොමින් 

බහට ළන්න. ීර් වහිතේ ඇභ තුභහ අල්රස ශවෝ දණ 

ශ්ෝදනහ විභර්ලන ශොමින් බහට ළන්න. ඒ 

නේ වන් ශ ඇභ න්න් සිඹලු ශදනහභ අල්රස ශවෝ 

දණ ශ්ෝදනහ විභර්ලන ශොමින් බහට ළන්න. 

එතුභන්රහ ළහ අඳ ශඳන්නහ හශසභ රූඳහහිනිශඹන් 

ශඳන්න්න. රව්  ලින් ශරොකුට ර්හයඹ යන්න. "සිය" 

නහබඳහශන් ඒ අ ඹශස නේ දභන්න. ඒ විධිඹටභ යන්න. ඒ  

ශන් ඹව ඳහරනඹ කිඹන්ශන්! දළන් ශේ නිේ  ඳහරනඹේ 

ශන්. එ ඳළ් තට ශන් වන්ශන්. එශවභ යන්න එඳහ.  

නලින් ඵ්ඩඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභනි, අපි ළරැදි ය  ශඵනහ 

නේ තමුන්නහන්ශේරහ ඒහ නිළරැදි යන්න. ශේහ 

ශද්ලඳහරනඹට ේඵන්ධ ය න්න එඳහ. ශේහ යශට් ජහ  

රලසන. භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහ ඉන්දිඹහ භඟ ගිවිසුේ 

අ් න් ශහද කිඹන එ ශනොශයි රලසනඹ. භහින්ද යහජඳේ 

භළ තුභහ අ් න් යපු ගිවිසුභ ළරැදි නේ තමුන්නහන්ශේරහ 

නිළරැදි යන්න.  

Port City යහඳව ඹ භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහශස ළරැදි 

mega deal එේඹ කිඹරහ, දළන් අභළ තුභහ චීනඹට ගිහින් ―්ළං 

චුං චුං” කිඹරහ අපන්ට අ් න් යන්ශන්. දළන් ළඩිශඹන් 

ශවේශටඹහය 36කු්  දීරහයි අ් න් යන්ශන්. අන්න, නලින් 

ඵ්ඩඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ භට ළරහ කිඹනහ, කිඹන්න එඳහඹ 

කිඹරහ. ඒ තභයි කිඹන්ශන්. "Port City භවහ භං  ශොල්රඹ, 

Port City mega deal" කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ භහධයශඹන් ශරොකුට 

ශඳන්නුහ. දළන් 15ශදනකු එේ චීනඹට ගිහින් Chinese 

Resturant එශන් හරහ ගිවිසුභ අ් න් ශහ. දළන් 

ශවේශටඹහය 36ේ ළඩිශඹනු්  ශදනහ, භව් තශඹෝ.  

 

ගරු නලි්ද ඵණ්ඩහය  ඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

සින්නේය ශනොශයි.  

 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

සින්න අේය වරි ශඳරිඹ අේය වරි 99 අවුන්දු ඵද්දට 

දුන්නහට ඳසශේ ඒශේ සින්නේයභ ශභොේද? 99 අවුන්දු 

ඵද්දට දුන්නහභ සින්නේය තභයි. SLRC ඉඩේ ශදන්ශන්්  99 

අවුන්දු ඵද්දට. යජශ  ඉඩේ ශදන්න්්  99 අවුන්දු ඵද්දට. ඳයේඳයහ 

1293 1294 
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- [ඵහධහ කිතිභේ] අවුන්දු 99ේ ඹන ශොට ඔඵතුභහ්  භළරිරහ, 

ඔඵතුභහශස ශභයිනු්  භළරිරහ, ශභයින්ශස ශභයිනු්  භළරිරහ. 

[ඵහධහ කිතිභේ] ඒ නිහ භන්ත්රීතුභනි, - [ඵහධහ කිතිභේ] ශවොයි, 

ශවොයි. සින්නේය ශනොශයි. එශවභ නේ ශවේටඹහය 36ේ 

ළඩිශඹන් දුන්ශන් ඇයි? ඒ Commission එද? 

තමුන්නහන්ශේරහශස ඳේශ  ඉවශ තනතුය ඉන්න එේ 

ශශනකු  ට ශේශේ Commission එ ශඩොරර් මිලිඹන 100යි.   

භත තඵහ න්න, commission එ ශඩොරර් මිලිඹන 100යි. 

අවුන්ද්දේ ඇද්ශද් නුශදනු ථහ යන්න. අවුන්ද්දේ ඇද්ශද් 

න් න්න ශනොශයි, නුශදනු ථහ යන්න. Deal එ ථහ 

යරහ නුශදනු එේහු යන්න අවුන්ද්දේ ගිඹහ. අ් න් 

යන්න ගිශ  නුශදනු වරි ගිඹහට ඳසශේයි. ඒ පිටු ඳසශේ 

 ශඵනහ, US Dollar 100 million ශොමිස මුදරේ. 

ශේ අසථහශේදී න් ශේ.ශේ. පිඹදහ භන්ත්රීතුභහ න් 

බහට එනහ. න්  භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ දකින ශොට භට දු 

හිශතනහ. ඔඵතුභහ නුයඑබඳශ  තනි අලිඹහ. ඔඵතුභන්රහට 

රන්න ඕනෆ ශභශවභ ශනොශයි. ඔඵතුභන්රහ ඳශමුළනි 

ශප්බඳශ යි ඉන්න ඕනෆ. ඔඵතුභහ දකින ශොට භට ඇ  ශඬනහ; 

භශස ඇස ශදට ඳුළු එනහ. එේ්  ජහ  ඳේඹ ශේ හශස- 

[ඵහධහ කිතිේ] එේ්  ජහ  ඳහේිතඹන්ට රන විධිඹට භට 

ඇ ශඬනහ. අය ඵරන්න. අය ඉන්ශන් ශභොනයහර තනි අලිඹහ. අය 

ඵරන්න ඳසු ශඳශ. ේමුරට අත තඵහ ශන.  ශභොනයහර තනි 

අලිඹහ  UNP එට ශොච්්ය ඇද්දහද? අද තමුන්නහන්ශේරහට 

තනතුන් නළවළ. ඵරන්න, දළන් ශභොද ශන්ශන්? 

තමුන්නහන්ශේරහට ආ්ඩඩුශ්  මුකු්  නළවළ. දළන් ඳේශ  

තනතුන් ශොශවොභද? අකිර වියහජ්, එේ්  ජහ  ඳේශ   

නිශඹෝජය භව ශල්ේ ව ජහ  ශේ ංභශ  බහඳ . 

එතුභහ ළඩ ඵරන ශල්ේ. ීර් වහෂීේ භව ශල්ේතුභහශස 

ශඵල්ර 'ට්'. ඒ කිඹන්ශන්, ඳේශ  ශල්ේ. ඔන්න 

ළඩහයශඹෝ. න් නලින් ඵ්ඩඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ, 

ඔඵතුමිඹශස ඔඹ ්රභඹ අනුභනඹ යරහ ඔඹ ඳේශ  ඉන්න 

ඵළවළ. තමුන්නහන්ශේරහට ඳේශ  ඉන්න ඕනෆ නේ ඔඹ 

්රභශේදඹ ශනස යන්න.  

 
ගරු ච්දදිභ ගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ති  රලසනඹේ. 

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් ්න්දිභ භශස භන්ත්රීතුභහ, ශභොේද ති  රලසනඹ? 

 

ගරු ච්දදිභ ගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භභ ඔඵතුභහශන් 

ශෞයශඹන් ඉල්රහ සිටිනහ, විඹට අදහශ ථහ යන ශර 

ශේ භන්ත්රීතුභහට කිඹන ශර. අශනේ එ තභයි අල්රස ශවෝ 

දණ ේඵන්ධ  ශභොනහ ශවෝ  ශඵනහ නේ- 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

භභ දළන් ඳහඨලී ්ේපි යණ ඇභ තුභහශස නභ දව ඳහයේ 

විතය කිේහ. ඵරන්න එතුභහ භව් භශඹේ හශස ඉශන 

ඉන්නහ. නළඟිටරහ ්නඹේ්  කිේහද? 

ගරු නලි්ද ඵණ්ඩහය  ඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

What is your point of Order? 

 
ගරු නලි්ද ඵණ්ඩහය  ඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

න් භහින්දහනන්ද අලු් භශස භන්ත්රීතුභනි, ශේ ආ්ඩඩු 

වළදීභ පිබඳඵ අඳට අභිභහනඹේ  ශඵනහ. අඳට තනතුන් 

පිබඳඵ රලසනඹේ නළවළ. අඳට අභිභහනඹේ  ශඵනහ.  

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ ති  රලසනඹේ ශනොශයි. [ඵහධහ කිතිේ] It  is not a point 

of Order.  

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අනුයහධපුය දිසත්රිේඹ නිශඹෝජනඹ යන අශප් න් 

භන්ත්රීතුභහ කිේහ, භහතවහට අදහශ ථහ යන්න කිඹරහ. ළඩ 

ඵරන ඇභ තුභනි, භභ ඔඵතුභහ කිඹන එ අවන්නේ. [ඵහධහ 

කිතිේ] ඒ්  එේභ-  

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශස හරඹ අහනයි. 

 
ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

නළවළ. භට ත විනහඩි 6ේ  ශඵනහ.  

ඒ්  එේභ අශප් නලින් ඵ්ඩඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ කිේහ, 

"ආ්ඩඩු වළදීභ පිබඳඵ අඳට අභිභහනඹේ  ශඵනහ" කිඹරහ. 

වළඵළයි, ඒ අභිභහනඹ පිබඳඵ ළන්ටින් එශේදී අඳට කිඹන්ශන් 

නළවළ. ළන්ටින් එශේදි අභළ තුභහට ඵණිනහ. ළන්ටින් 

එශේදී ඵළණරහ න් බහශේදී අභිභහනඹේ ළන කිඹනහ.  

 
ගරු නලි්ද ඵණ්ඩහය  ඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අපි ඵණින්ශන් නළවළ. 

 

ගරු භහි්දදහන්දද අලු කගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அபத்ககக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

වවදඹ හේිතඹට එඟ ථහ යන්න. ළන්ටින් එශේදී 
අපි්  එේ ඵණිනහ. ශොශවන්ශදෝ ආපු ඳළයෂුට්හයඹන්ට 
ඇභ ේ ශදනහ, ඡන්ද නළ  අඹට ඇභ ේ ශදනහ, 
ඳහර්ලිශේන්තුශේ ෆ වපු අඹට ඇභ ේ ශදනහ, සුදු 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ශොල්රන්ට ඇභ ේ ශදනහ, අපි තභයි UNP එ වළදුශේ, 
අඳට නළවළ කිඹරහ. [ඵහධහ කිතිේ] ඵහධහ යන්න එඳහ. ඔඵතුභන්රහ  

ශනුශන් ථහ යනහට අඳට හනේ ශදන්න. UNPහයශඹෝ 
ශනුශන් ශඳනී ඉන්නහට තමුන්නහන්ශේරහ අඳට හනේ 
ශදන්න. [ඵහධහ කිතිේ] එේ්  ජහ  ඳේශ  නුයඑබඳශ  
නහඹඹහ වුද? වුද ඒ? [ඵහධහ කිතිේ] අපි ථහ යනහට 
හනේ ශදන්න. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භභ දීර්ක ථහේ 
යපු නිහ ශඳොඩ්ඩේ හිනහ ශන්න්  එේයි ඒ ටි කිේශේ. භභ 
මීට ඩහ හරඹ න්ශන් නළවළ.  

න් අකය්  පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ ළන 
අඳට ශරොකු විලසහඹේ  ශඵනහ. ඔඵතුභහට ළඩේ බහය 
දුන්ශනෝ  යයි කිඹන විලසහඹ  ශඵනහ. රංහ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරශ   භහයාඹහේ  ශඵනහ. අය ්රීඩහ ේශේ්රශ  භහයාඹහ 
හශයි, ශේ ඩීල් භහයාඹහ් . ඉංකයශන්න්න්න්ශ්  ඹේ ඹේ 
ඒහධිහරි  ශඵනහ. සුනිල් වඳුන්ශන්   භන්ත්රීතුභන්රහ කිඹන 
විධිඹට ආ්ඩඩු යන්න ඵළවළ.  ශේ යතු භල්ලිරහ කිඹන විධිඹට 
ආ්ඩඩු යන්න ඵළවළ. ඉංකයශන්න්න්ට වරහ, ඔේශෝටභ 
වරහ ආ්ඩඩු යන්න ඵළවළ. ඒ අඹශස වශඹෝඹ න්න ඕනෆ. 
අඩු ඳහඩු  ශඵනහ නේ ඉංකයශන්න්ශෝ  එේ අපි ථහ යන්න 
ඕනෆ. ළයදි  ශඵනහ නේ ඒහ වදන්න ඕනෆ.  

න් නිශඹෝජය ඇභ තුභනි, න් යංකය්  සිඹමරහපිටිඹ  
ඇභ තුභහ අද ශභතළනට ඇවිල්රහ නළවළ. ඔඵතුභහශස ඇභ තුභහට 
අද එන්න විධිඹේ නළවළ. එතුභහ ශවො ඇභ යශඹේ. ඒ භශස 
මි්රඹහ; ඳහල් මි්රඹහ.  ශඵොශවොභ තර් තෆනි ඇභ ශයඹේ ව 
අධිශේගී නිශඹෝජය ඇභ යශඹේ ශභභ අභහතයහංලශ  ඉන්ශන්. 
ඒ නිහ ශවොයි. ඒ හරශ ්  එශවභ තභයි. භභ  නිශඹෝජය 
ඇභ යඹහ සිටි හරශ  සුසිල් ශරේභජඹන්ත භළ තුභහ තභයි එහි 
ඇභ . එතුභහ ශඵොශවොභ තර් තෆනියි, භභ අධිශේගීයි. ඒ 
ශවොට ළශශඳනහ. ඒ නිහ භභ නිශඹෝජය අභහතයතුභහට සුඵ 
රහර්ථනහ යනහ. අපි දන්ශන් නළවළ, ශොච්්ය හරඹේ ශේ 
ආ්ඩඩු  ශඵයිද කිඹරහ. ඒ නිහ ශභභ අභහතයහංලශ  ඉන්න 
හරඹ තුශ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ   ශඵන ශේ භවහ ජහ  
රලසනඹ වින්න ඔඵතුභන්රහ එතු ශරහ ටයුතු යන්නඹ 
කිඹන ඉල්ලීභ යමින් භහ නිවඬ නහ. ශඵොශවොභ සතු යි. 

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතු යි.  

මීශඟට න් අකය්  පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය ඇභ තුභහ.  

ඊට  ශඳය වුන්න් ශවෝ න් භන්ත්රීයශඹේ මරහනඹ වහ 
න් ශජ්.එේ. ආනන්ද කුභහයසිරි භන්ත්රීතුභහශස නභ ශඹෝජනහ 
යන්න. 

 

ෆීල් 0ඩ් භහර්ල් 0 ගරු ය ක ප්ෂෝදප්ේකහ භවතහ  
(பீல்ட் ரர்ல் ரண்புறகு சத் ததரன்கசகர) 

(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, "න් ශජ්.එේ. ආනන්ද 
කුභහයසිරි භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ 
යනහ. 

 

රලසනඹ විභන රදි්ද,  බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු එඩ්ඩ් ගුණප්ේකය භවතහ මරහනප්ඹ්ද ඉ ක 

වුප්ඹ්ද,  ගරු ප්ේ.එපත. ආන්දද කුභහයසරි භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, ரண்புறகு ட்ட் குகசக அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனக, ரண்புறகு கஜ.ம். ஆணந் 

குரசறநற அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 

and  THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 

[අ.බහ. 3.01] 

 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ (විදුලිඵර වහ පුනර් නනීඹ 
ඵරලක්ින නිප්ඹෝ ය අභහතයුරභහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர - றன்ப ற்பொம் 

புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  

Renewable Energy) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, න් අකය්  භහන්නප්ශඳන්භ 

භන්ත්රීතුභහ ඉදිරිඳ්  යපු ශේ බහ ල් තළීශේ ශඹෝජනහ 

පිබඳඵ විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  අභහතයහංලඹ 

ශනුශන් අදවස රහල යන්න රළීභ පිබඳඵ භහ ඉතහභ 

තුටු නහ.  

අද දින න් යංකය්  සිඹමරහපිටිඹ අභහතයතුභහශස ආදයණීඹ 

භෆණිඹන්ශස අබහඹ නිහ එතුභහට ශේ විහදඹට වබහගි ීමභට  

ශනොවළකිශරහ  ශඵනහ. විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  

අභහතයහංලඹ පිබඳඵ, රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ පිබඳඵ 

හශසභ ශේ යශට් විදුලි  ත් ් ඹ පිබඳඵ තය ශතොයතුන් යටට 

ව ඳහර්ලිශේන්තුට කීභට එතුභහ ශේ විහදඹට වබහගි ශන්න 

ඉතහභ්  ළභළ් ශතනුයි හිටිශ . නමු්  ඒ අහනහන්ත 

ත් ් ඹ නිහ අද එතුභහට ශේ විහදඹට එන්න ඵළරි වුණහ. එතුභහ 

ශනුශනු් , විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  අභහතයහංලඹ 

ශනුශනු් , යජඹ ශනුශනු්   ශේ විහදශ දී න්ණු 

දළේීමභට භභ අය ඳතනහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, මුළු යශට්භ විදුලි ඳද්ධ ඹ තුශ 

භෆතදී සිදු වුණු භසත බි ළටීේ තුනේ නිහ අශප් විදුලිඵර 

ඳහරිශබෝගිඹහ ේඳහට ව ේඳනඹට ඳ්  වුණහ. ඒ හශසභ 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ් , ශඳොදුශේ යජඹ්  ශේ භතුශරහ 

 බුණු රලසනඹ පිබඳඵ විශලේ අධහනඹ ශඹොමු යරහ 

 ශඵනහ.  

අශප් යශට් විදුලිඵර ඳද්ධ ඹ ඉතහභ සුවිශලේ ළද් භේ 

දයනහ. එ ඳළ් තකින් අශප් යශට් ආර්ක  ංර්ධනඹට 

විදුලිඵර ඳද්ධ ඹ දහඹ් ඹ දේනහ. ඒ නිහ එභ විදුලිඵර 

ඳද්ධ ඹ ශදෝඹකින් ශතොය තඵහ ළනීභ, එභ ශේඹ උඳරිභ 

භට්ටභකින් ජනතහට රඵහ දීභ, හධහයණ මිරට විදුලි ඵරඹ 

රඵහ දීභ ළනි අභිශඹෝ අඳට  ශඵනහ.  

භභ ශේ විහදඹ ආයේබ කිතිශේදී ඳශමුශන්භ යජඹ 

ශනුශන් ශේ හයණඹ කිඹන්න ළභළ යි. ඉතහභ්  

අහනහන්ත විධිඹට එ ශඟ භසත බි ළටීේ තුනට අඳට 

මුහුණ ශදන්න වුණ් , අනහතශ  ංර්ධන අභිශඹෝරට 

මුහුණ දීභට ව අශප් යශට් පුයළසිඹන්ශස විදුලිඵර වහ 

ඵරලේ ඹ පිබඳඵ අලයතහට මුහුණ ශදන්න ලේ භ්  

විදුලිඵර ඳද්ධ ඹේ අඳට  ශඵනහ. ශේ ඇ  වුණු ත් ් ඹ 

නිහ අශප් විදුලිඵර ඳද්ධ ඹ ඇතුශශේ නිධන්ත ශරහ  බුණු, 

හච්ඡහට බහජන ශනොවුණු, අභත ය දභහ  බුණු ේශේ්ර 

ණනහේ පිබඳඵ හච්ඡහ කිතිභට අසථහ විය වුණහ.  

අශප් සුනිල් වඳුන්ශන්   භන්ත්රීතුභහ ඇහුහ, "යජශ  ඳසු 

ශඳශ භන්ත්රීතුශභේ විසින් ශේ බහ ල් තළීශේ ශඹෝජනහ 

ඉදිරිඳ්  කිතිශේ ඇ  ශද්ලඳහරන වුභනහ කුභේද?" කිඹරහ. ඒ 

බහ ල් තළීශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  යපු අකය්  

භහන්නප්ශඳන්භ භන්ත්රීතුභහශන් භභ ඇහුශේ නළවළ,  "ඔඵතුභහ 

ශේ ඉදිරිඳ්  යන්ශන් ඇයි?" කිඹරහ. ඒ එතුභහශස අයි ඹ. 

වළඵළයි, භහ එ හයණඹේ කිඹන්න ඕනෆ. ශේ යශට් විදුලිඵර 

ඳද්ධ ඹ තුශ අඳට  බුණු විලසහනීඹබහඹ, අඳට  බුණු 
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ආඩේඵයභ අහිමිශරහ ඹන ශභොශවොත, අකය්  භහන්නප්ශඳන්භ 

භන්ත්රීතුභහ්  ඉංකයශන්න්යශඹේ වළටිඹට හශසභ භවජන 

නිශඹෝකයතශඹේ වළටිඹට ශේ බහ ල් තළීශේ ශඹෝජනහ 

ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිරිඳ්  යරහ ශේ රලසනඹ ශේ ඳහර්ලිශේන්තු 

තුශ ළඹුන් ශර හච්ඡහ කිතිභට අසථහ රහ දීභ පිබඳඵ 

භභ එතුභහට සතු න්ත නහ.  

අපි ආ්ඩඩුේ විධිඹට තුටුදහඹ ශද්ල් පිබඳඵ ඳභණේ 

ශනො ශයි, අශප් යශට්  ශඵන අතුටුදහඹ ත් ් ඹන්, ඳසුහමී 

ත් ් ඹන්, ළටලුවත ත් ් ඹන් පිබඳඵ විවත හච්ඡහ 

කිතිභ අලයයි. එශේ විවත, අං හච්ඡහශොට, ආ්ඩඩු, 

විඳේඹ කිඹරහ ඵරන්ශන් නළ , වශඹෝශඹන් ළඩ යමින්, 

ඒ පිබඳඵ දළනුභ හුභහන් ය නිමින්, යටේ විධිඹට එේ ළඩ 

කිතිශභන් තභයි ශේ යශට් ඕනෆභ ේශේ්රඹේ පිබඳඵ අභිශඹෝ ජඹ 

න්න පුළුන් න්ශන්. ඒ අනුභ විදුලිඵර ේශේ්රඹ පිබඳඵ 

අභිශඹෝ ජඹ න්නට්  ඒ එමුතුභ, එේ් භ අලයයි. 

ශභතළනදී යඑන්පී, ශ්රීරංහ, ශජ්ීමපී ලශඹන් ශඵශදන්න 

අලයතහේ නළවළ. ශේ යශට් ශ්රී රහංකියින් වළටිඹට අඳට 

භතුශරහ  ශඵන අභිශඹෝඹ ජඹ න්න අලය යන 

වශඹෝඹ ඳේ, ඳහට ශේදඹේ නළ , ජහ , ආේ, කුර 

ශේදඹේ නළ  රඵහ ශදයි කිඹන විලසහඹ භට  ශඵනහ. ඒ 

නිහ ෆභ භන්ත්රීයශඹේභ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ අදවස රහල 

යන්ශන් ඒ ශශ්රේසඨ අයමුණ ඇ  කිඹහ තභයි භශස විලසහඹ. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, රධහනභ රලසනඹ, අසථහ 

තුනදී විදුලි ඵර ඳද්ධ ඹභ බි ළ ටීභ. ශේ බි ළටීභ පිබඳඵ 

හයණහ ළන "ඳශමු බි ළටීභ ශේ නිහඹ; ශදන බි ළටීභ 

ශභශරඹ; තුන්ශනි බි ළටීභ ශභශරඹ." කිඹරහ සිඹඹට 

සිඹඹේ යර අං ණිත ළටලුේ වින්නහ ශේ  පිබඳතුන් 

ළඳයීභ ඳවසු න්ශන් නළවළ.  නමු්  ඒ එේ එේ අසථහ පිබඳඵ 

විශලේඥඹන්, විදුලි ඵර භ්ඩඩරඹ, ශේ පිබඳඵ ඳශපුන්ද්ද ව 

අශඵෝධඹ ඇ  ශතොයතුන් දන්නහ තළනළ් තන් විසින් ඉදිරිඳ්  

යන අදවස, හේිත අශප් ඳද්ධ ශ  ඇ  ශේ ඵයඳතශ අඩු ඳහඩු 

ස ය ළනීශේදී අපි උඳශඹෝගී ය න්නහ ඵ වන් 

කිතිභට අලයයි.  

න් යංකය්  සිඹමරහපිටිඹ ඇභ තුභහ් , භභ්   නිශඹෝජනඹ 

යන්ශන් ඳේ ශදේ වු්  ශේ ආ්ඩඩු තුශ සිටිමින් ජහ  

ආ්ඩඩු නිඹභ වයඹ, නිඹභ ටිනහභ නිශඹෝජනඹ යමින්, 

එ ර ඳ්  ඹ සිටිමින් දුසය -අභහන්- අසථහර 

වශඹෝශඹන් රිඹහ යමින් අශප් අභහතයහංල තුශ ටයුතු යන 

ඵ්  ඒ නිහ ඉතහභ ංකීර්ණ, ඉතහභ අභිශඹෝහ් භ අසථහර 

එ භතඹකින් අභහතයහංලඹ වළටිඹට, යජඹ වළටිඹට ශඳනී සිටින්න 

වළකිශරහ  ශඵන ඵ්  භභ විශලේශඹන් කිඹන්න ඕනෆ.  

ව් තීභඹ හයණහ භත ශේ රලසන පිබඳඵ තීයණඹ යන්න 

අඳට අසථහ රඵහ දීභ පිබඳඵ අ න් ජනහධිඳ තුභහට් , න් 

යංකය්  සිඹමරහපිටිඹ ඇභ තුභහට්  භහශස විශලේ සතු ඹ ඳශ 

යන්න ඕනෆ. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, විටින් විට ශේ 

ළටලු භතු වුණහභ, එේ එේ ළටලු ළන ශොඹහ ඵළලීභට 

විශලේඥ මිටු ඳ්  යනහ.  

තුන්න ඵයඳතශ බි ළටීභ සිදුවූ අසථහශේ අ න් 

ජනහධිඳ තුභහ අභහතය අනු මිටුේ ඳ්  ශහ. ඒ අභහතය අනු 

මිටුශේ හභහකයඹන් විසින් විදුලි ඵර භ්ඩඩරශ  නිරධහරින්, 

විදුලි ඵර භ්ඩඩරශ  ව් තීඹ මි ,  සහක්න විශලේඥඹන්, 

භවහ්හර්ඹන්න්, ආ්හර්ඹන්න් ඒ මිටු ඉදිරිඹට ළහ 

ඔවුන්ශස ද අදවස රහ ඵළලුහ. ඒ හශසභ අශප් මිටුශේ 

ටයුතු යපු ්ේපි යණ හිටපු විදුලි ඵර ඇභ තුභහ, සුසිල් 

ශරේභජඹන්ත හිටපු විදුලි ඵර ඇභ තුභහ, හර ය් නහඹ හිටපු 

නිශඹෝජය විදුලිඵර ඇභ තුභහ  ඒ හශසභ ඳරිඳහරන හයණහ 

පිබඳඵ, ශභනහහය ටයුතු පිබඳඵ ශඵොශවොභ ඳශපුන්ද්දේ 

 ශඵන ඉයහන් වි්රභය් න නිශඹෝජය අභහතයතුභහ, න් යංකය්  

සිඹමරහපිටිඹ ඇභ තුභහ ව භභ එතුශරහ න් ජනහධිඳ තුභහ 

ශත අශප් මිටුශේ අතුන් හර්තහ ඉදිරිඳ්  ය  ශඵනහ. ඒ 

අතුන් හර්තහ භඟින් ඳසුබිේ න්ණු ව අඳ විසින් වඳුනහ ්  

ළටලු, ඒහට ශටිහලීන ව දිගුහලීන විඳුේ අපි ඉදිරිඳ්  

යරහ  ශඵනහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශසභ ශේ විදුලිඹ බි 

ළටීභ පිබඳඵ ශොඹහ ඵළලීභ වහ න් අග්රහභහතයතුභහ විසින් සී. 

භහලිඹළද්ද භළ තුභහශස බහඳ ් ශඹන් යු්  විශලේඥ මිටුේ 

ඳ්  ශහ. ඒ මිටු්  හර්තහ ඉදිරිඳ්  ය  ශඵනහ. ශභතළන 

ශරොකුභ රලසනඹ ඇ  වුශ්ඩ, විදුලි ඉංකයශන්න්න්, ඳරිඳහරනඹ, 

ඳශපුන්ද්ද ඇ  ශද්ලඳහරන නහඹඹන් ව ශඳොදුශේ පුයළසිඹන් 

අශඳන් රලසන ශශේ  "එ තළන බි ළටීභේ සිදු වුණහභ මුළු 

ඳද්ධ ඹභ බි ළශටන්ශන් ඇයි,  බිඹභ ට්රහන්සශෂෝභයඹ පුපුයහ 

ගිඹහභ, මුළු යශට්භ ඳද්ධ ඹ බි ළශටන්ශන් ඇයි?" කිඹරහයි.  

ඕ තභයි අශඳන් ඇස රලසනඹ. එශවභ ශන්න පුළුන්ද? යට 

විදුලි ඳද්ධ ඹේ එශවභ ශනහද? ශරෝශ  එළනි අ්  දළකීේ 

ශොඳභණ  ශඵනහද? යටේ විධිඹට අශප් අ්  දළකීේ ශභොනහද? 

ඉංකයශන්න් ශිල්ඳඹ තුශ ශභළනි ශද් ඳළවළදිලි ශ වළකිද? ශේ 

හයණහ පිබඳඵ අපි ශොඹහ ඵළලුහ; නිභනරට එශළඹිරහ 

 ශඵනහ; විඳුේ ශඹෝජනහ යරහ  ශඵනහ. ඒ හශසභ 

තදුයට්  අඳ ශේ පිබඳඵ හච්ඡහ යනහ; ශොඹහ ඵරනහ. 

ඉදිරිඹට ඩහ්  ශවො ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  යන්න අපි ටයුතු 

යනහ. 

භභ ශේ හයණඹ  කීශභන් කිඹන්න අලයයි. රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  ශභනහයණඹ පිබඳඵ දළළන්ත අර්බුදඹේ 

 ශඵනහ. තීයණ ළනීභ, තීයණ රිඹහ් භ කිතිභ, ඒහශ  

හර්ඹේභතහ ව පිබඳ්  ඳරිඳහරන ්රභශේදඹන් අනුභනඹ 

ශනොකිතිභ පිබඳඵ ඉදිරිඳ්  යන ශ්ෝදනහ ශඵොශවොභඹේ 

තයඹයි. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, වළඵළයි ඒහට විඳුභ 

ශඳෞද්ලීයණඹ ශනොශයි. ශේ හයණඹ පිබඳඵ හච්ඡහ 

යන ෆභ ශභොශවොතභ න් අග්රහභහතයතුභහ අඳට ශඵොශවොභ 

ළද්  න්ණේ වන් ශහ. "භත  ඹහන්න, රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ශඳෞද්ලීයණඹ කිතිභට ශඹෝජනහ ශන 

එනහ ශනොශයි. රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ශඳෞද්ලීයණඹ 

කිතිභට අලය නළවළ. වළඵළයි, රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  

හර්ඹේභතහ ඇ  යන්නට, රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  

ඳරිඳහරනඹ දියුණු ශභනහයණ ්රභශේදඹන්ට අනුත 

යන්නට අලය න ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  ශ යුතුයි" කිඹන එයි 

ෆභ විටභ අග්රහභහතයතුභහශස භතඹ වුශ්ඩ. එභ නිහ කිසිභ 

ශශනේ, කිසිභ ව් තීඹ මි ඹේ, ශඳොදුශේ රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹ, LECO ආඹතනඹ ශවෝ ශේ යශට් හභහනය ජනතහ 

අල්ඳ භහ්රඹකින්්  ළ ශ යුතු නළවළ, ජනහධිඳ ධුයඹ දයන 

ෛභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුභහ, අග්රහභහතයධුයඹ දයන යනිල් 

වි්රභසිංව භළ තුභහ, විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  

ඇභ භ දයන යංකය්  සිඹමරහපිටිඹ භළ තුභහ  එභ අභහතයහංලශ  

නිශඹෝජය ඇභ භ දයන භභ අශප් යජඹ කිසිභ ශරකින් රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ශඳෞද්ලීයණඹ යයි කිඹහ.  

ඒ භභ  කීශභන් කිඹනහ. ඒ පිබඳඵ ළඹේ 

 ඹහන්න එඳහ. ඒ යන්ශන් නළවළ. ඒ අශප් ශඳෞද්ලි 

ර ඳ්  ඹට්  වින්ද්ධයි, ඒ අශප් ඳේශ  ර ඳ්  ඹට්  

වින්ද්ධයි, ඒ අශප් යජශ  ර ඳ්  ඹට්  වින්ද්ධයි. ඒ නිහ 

1299 1300 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ශඳෞද්ලීයණඹ අශප් නයහඹ ඳ්රශ  නළත. එභ නිහ ශේ රලසනඹ 

දිවහ, ශේ රලසනරට ශන එන විඳුේ දිවහ ඵරන ශොට 

ශඳෞද්ලීයණඹ වහ අපි ඉදිරිඹට ඹනහඹ කිඹන ඳදනභ භත 

ළ යන්න එඳහඹ කිඹහ භභ ඳශමුශන්භ කිඹන්න ළභළ යි. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, වළඵළයි ශේ ඳ න ්රභඹ 

ශභශරභ ඳ් හශන ඹෆභ වහ අශප් ළභළ් තේ නළවළ. "අද 

 ශඵන ශද් ශවොයි, ශභශවභ ඹමු, ශොශවොභ ශොශවොභ වරි ඹමු" 

කිේහට, එශවභ ඹන්න අපි රළවළස  නළවළ. රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරශ  ේන්හශස ඉරහ බහඳ යඹහ දේහ, 

හභහනයහධිහරියඹහ දේහ සිඹලු ශදනහශසභ එඟතහ, 

අශඵෝධඹ වහ ළභළ් ත ඇ  රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  

්රභශේදඹ ශනස කිතිභයි අශප් අයමුණ න්ශන්. ඵරව් හයඹ 

අශප් ්රභශේදඹ ශනොශයි. වළඵළයි, ශ යුතු ශද් අපි යනහ. ශ 

යුතු ශද් යන්න අපි ඳසු ඳට ඹන්ශන් නළවළ. අශප් අලයතහ 

න්ශන් වශඹෝශඹන්, හභශඹන් ටයුතු යරහ ආඹතනඹේ 

විධිඹට රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  ශභනහයණඹ ලේ භ්  

කිතිභයි. 

විදුලිඹ බි ළටීභ පිබඳඵ විශලේඥඹන්ශස අතුන් හර්තහ අද 

අඳට රළී  ශඵනහ. සිදු වුණු ට්රහන්සශෂෝභර් බි ළටීභ වහ 

ේඵන්ධ රලසනඹ නිළ ශරභ නඩ් තු පිබඳඵ රලසනඹේ. ඒ 

පිබඳඵ  කි යුතු පුද්රශඹේ ඉන්නහද, පුද්රඹන් වුද, ඒ 

අඹශස  ීමශේ - accountability - රලසනඹ ශශේද ඹන 

හයණඹ ඒ පිබඳඵ යනු රඵන ඳතිේණඹකින් ඳසශේ විධිභ්  

හර්ඹ ඳටිඳහටිඹට ඹට්  සිදු යන ඵ ශේ යශට් පුයළසිඹන්ට 

කිඹන්න ළභළ යි. අපි ඉතහ ඉසීශභන් ව නිසි ්රභශේද 

අනුභනඹ යමින් ඒ ශද්ල් යන්න ටයුතු යනහ. ඒ නිහ 

 ීමභේ නළ  ධුයඹේ  ශඵන්නට ඵළවළ. තභන් ළටුඳේ රඵනහ 

නේ, තභන් ඹේ ආඹතනඹට අයි  නේ ඒ ීමභ පිබඳඵ 

හයණඹ දයන්න්  අලයයි. ඒ නිහ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට 

 ශඵන සුවිශලේ ඒහධිහයඹ ඹටශ්  "අඳට ඕනෆ ශදඹේ අඳට 

ශ වළකියි, අඳ ශභොනහ ශ්  ශේ යශට් පුයළසිඹන් එඹ 

ඉහත යුතුයි" කිඹන තළනට රඝු යන්නට ශේ යජඹ ඉඩ 

ශදන්ශන් නළවළ. අපි ශඳනී ඉන්ශන් අශප් පුයළසිඹන් ශනුශනුයි. 

අපි ශේ යට ඳහරනඹ යන්ශන් පුයළසිඹන් ශනුශන්. ශේ යශට් 

පුයළසිඹහට ඳළඹ 24භ, දස 365භ විදුලිඹ ඳඹන කීභ අඳට 

ඉටු යන්න ඵළරි වුශණෝ  ශේ යශට් ජනතහට ශේ යජඹ ශශයහි 

 ශඵන ඵරහශඳොශයෝ තු බි ළශටනහ විතයේ ශනොශයි, අඳට 

ශේ යශට් අනහත ංර්ධනඹ යහ ඹන දළළන්ත ඉරේඹන් 

පුයහ ළනීභට්  ශනොවළකි ශනහ. 

භභ ආශඹෝජඹන්ශන් ඉල්රහ සිටින්ශන්, ශේ යශට් හභහනය 

පුයළසිඹන්ශන් ඉල්රහ සිටින්ශන්  ශේ  ශඵන අඩු ඳහඩු ස 

ය ළනීභට අඳට ඇ  අහලඹ, ඉඩ ඩ ළන විලසහ යන්න 

කිඹරහයි. නළත අශප් විදුලි ඳද්ධ ඹ බි ළටීභ ළශළේීමභ උශදහ 

ත වළකි ෆභ රිඹහ භහර්ඹේභ අපි න්නහ. එඹ ඳරිඳහරන 

රිඹහභහර් න්නට පුළුන්, එඹ තහේණි රිඹහභහර් න්නට 

පුළුන්, එඹ ඵරලේ  උ් ඳහදනඹ පිබඳඵ ඇ  අශප් ර ඳ්  ර 

ශනසේ න්නට පුළුන්.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, එ ඳළ් තකින් තහේණි 

හයණහ නිහ අශප් විදුලි ඳද්ධ ඹ අභිශඹෝඹට රේ වුණහ.  ඒ 

නිහ යට පුයහභ තුන්යේ විදුලිඹ බි ළටුණහ. ඒ ළන හශස්  

අධහනඹ ශඹොමු වුණහ. ශභළනි ශදඹේ දලඹට යේ්  

ඳද්ධ ඹ ශන්ශන් නළ  නිහ් , ශේ ඉතහභ අහභහනය ශර 

සිදු වුණු නිහ් , ශඟ ශඟ ඒ විධිඹට සිද්ධ ීමභ නිහ් , නිළභ 

ශභඹ ඩහප්ඳල්හරි රිඹහේ ඹළයි කිඹහ ළ යන පිරිේ 

හිටිඹහ. එඹ එශේ ීමභට ඉඩ ඩ  බුණහ. එළනි ශ්ෝදනහ  පිබඳඵ 

ශොඹහ ඵළලීභ වහ විධිභ්  ්රභශේදඹේ අනුභනඹ ශ යුතු 

නිහයි, ඒ පිබඳඵ අපි ශඳොලීසිඹට ඳළමිණිලි ශශේ. ඒ හශසභ, ඒ 

ආඹතනර ආයේහ නහථ කිතිභට ආයේ වමුදහ 

ශඹශදවුශේ. අපි එශේ ශශේ,  අශප් ශේ ටිනහ ආඹතන ආයේහ 

යළනීභ ශේ යට ශනුශන් අඳ ශ යුතු හයණඹේ නිහයි. අද 

න විට, තභ්  අඳට ඒ ළන විසතයහ් භ අහන තහේණි 

හර්තහ රළබිරහ නළවළ. අඳට ශඳශනන්ශන් නඩ් තු පිබඳඵ 

රලසනඹේ  ශඵන ඵයි.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ භඟභ ත රලසනඹේ භතු 

වුණහ. ශේ යශට් අශප් ජරහලර, ශේ ශභොශවෝ   බිඹ යුතු ජර 

භට්ටභ නළවළ. ශේ  ශඵන නිඹඟඹ භවහ දළළන්ත නිඹඟඹේ 

ශනොශයි. ශභශවභ නිඹඟ වළභ දහභ එනහ. එඹයි යශට් හභහනය 

හරගුණඹ. වළඵළයි, ජනහරි භහශ  ඉතහභ රලසත භට්ටභ 

 බුණු අශප් ජරහලර ජර රභහණඹ, ශඳඵයහරි, භහර්තු න විට 

ශඵොශවොභ ඵයඳතශ විධිඹට ඳවශට ඵළවළශන ගිඹහ.  

ශනොශයොච්ශ්ෝශල් තහඳ ඵරහහයශ  ර ංසයණ ටයුතු 

රභහදීමභ, විටින් විට තහඳ ඵරහහය බි ළටීේ ඒට ශවේතු 

ලශඹන්  ශඵනහ. නමු්  මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි,  

එශර විලහර ශර ජර රභහණඹ අඩු ීමභ නිහ, ඹර න්නඹට 

ජරඹ මුදහ වරින අශරේල් භහශ  15ළනි දහ දේහ, ''විදුලි ඳද්ධ ඹ 

භඵය ත් ් ඹ රැශන ඹෆභට අලය යන ජර රභහණඹ 

නළ  ීමශභන් අර්බුදඹේ භතු ශනහඹ'' කිඹන හයණඹ  ල් 

 ඹහ ශ් න්ේ ළනීභට ව ල්  ඹහ යජඹ් , අභහතයයඹහ්  

දළනු්  කිතිභට රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ අශඳොශවෝ  ශනහ. 

ඇ් තටභ, ඒ තභයි ශේ ශභොශවොශ්   ශඵන රලසනඹ. ඒ නිහ 

වදිසි විදුලිඹ මිරදී ළනීේ පිබඳඵ රලසනඹ භතු ශන්ශන් 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ට්රහන්සශෂෝභර් බි ළටීශේ ශවේතු 

නිහභ ඳභණේ ශනොශයි. එශේ න්ශන් ජර ශභනහයණඹ 

පිබඳඵ දළළන්ත රලසනඹේ  ශඵන නිහයි.   

අඳට  ශඵන ල් අඟුන් තහඳ ඵරහහය, සුශං ඵරඹ, කුඩහ ජර 

විදුලි ඵරහහය කිඹන ශේ සිඹලුභ මරහශ්ර  ශභනහයණඹ 

යන්ශන් ශශේද? එේ එේ දිනට කුභන මරහශ්ර, ශොඳභණ 

රභහණඹකින් බහවිත යනහද කිඹන හයණඹ ළන අශප් 

ර ඳ්  ඹ ස විඹ යුතු  ශඵනහ. එශේ ශනොභළ  විට තභයි,  

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ විවිධ ශ්ෝදනහරට රේ න්ශන්. එශව් , 

''මුළු විදුලිඵර භ්ඩඩරඹභ වහ එහි ඉන්න සිඹලුභ ඉංකයශන්න්න් 

ශවොන්න්ඹ, එහි ඉන්න සිඹලුභ ඉංකයශන්න්න් දිතතඹන්ඹ'' කිඹන 

රඝු කිතිභ යන්න එඳහ. ශේ රලසනශඹන් ශේ යට ශොඩ න්න 

වළකිඹහ  ශඵන්ශන්් ,  විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  ඉන්න ඔඹ 

ඉංකයශන්න්න්න්ටභ තභයි. කිහිඳ ශදශනේ වළය, අ භව්  

ඵහුතයඹේ ඉංකයශන්න්න් අංයි, දේයි, තභන්ශස යුතුභ ඉටු 

යනහ. නමු් , හරඹේ  සශේ නිසි ඳරිඳහරන ්රභශේද  බහවිත 

ශනොීමශේ ශවේතු නිහ, දේඹන්ට ඳහ තභන්ශස යුතුභ ඉටු 

කිතිභට ශනොවළකි හතහයණඹේ ස ශරහ  ශඵනහ.  

තීයණ ළනීභට අඳවසු ත් ්  භතු ශරහ  ශඵනහ. 

ශරොකුභ ළටලු ශේයි. ශේ න් බහශේ භන්ත්රීතුභන්රහ කිහිඳ 

ශදශනේභ ඒ ළන අදවස දේමින් කිඹහ සිටිඹහ, විදුලිඵර 

භ්ඩඩරශ  උස ීමශේ හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ේපර්ණශඹන්භ යහ 

ඳ න්ශන් ශජයසඨ් ඹ භතයි කිඹරහ. ළඩ ශ් , නළත්  

ඹට ඹනශොට උසීමේ රළශඵනහ. හර්ඹේභතහ, 

දේතහ භත ඳදනේ ශනොශන, හුදු ඹ භත ඳදනේ ශන ඒ 

විධිශ   උසීමශේ ්රභශේදඹේ  ශඵන ආඹතනඹ කුභේද? ඒ 

ආඹතනශඹන් යශට් පුයළසිඹහට අලය යන ශේඹ රළශඵන්ශන් 

නළවළ.  
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ශේ බහශේදී න් භන්ත්රීතුභන්රහ, ඇභ තුභන්රහ කිහිඳ 

ශදශනේභ පිරිස ශභනහයණඹ පිබඳඵ රලසනඹ ේඵන්ධශඹන් 

ථහ ශහ. ශභළනි ආඹතනර බහඳ  ධුයඹ ව 

හභහනයහධිහරි ධුයඹ ළනි ඉවශ ධුය වහ ඒ අදහශ ේශේ්රශ භ 

විඹ ඉශන ් ත විශලේඥශඹේ ඉන්න ඕනෆඹ කිඹන භතඹ 

ඉදිරිඳ්  ශහ. ඒ ශඵොශවොභ ඹල් ඳළන ගිඹ භතඹේ. රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  බහඳ  ශන්න ඉංකයශන්න්ශේභ ශන්න 

ඕනෆද කිඹරහ රලසනඹේ ඇහුහ. ඒ හශසභ, ශ්රීරංන් ගුන් 

ශේශ  බහඳ  ශන්න ගුන් නිඹමුශේභ ශන්න ඕනෆද 

කිඹරහ්  ඇහුහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ශේ ්රභඹ ඉසයවට ගිශඹෝ , 

ශ්රීරන්න් ගුන් ශේශ  බහඳ  ධුයඹට ඳ්   ශන්ශන් ගුන් 

නිඹමුශේ ශනොශයි. ඒ වහ ගුන් ශේවිහේ ඳ්  ශන්න්  

පුළුන්. ඳසු ගිඹ හරශ   බුණු ්රභඹ 2015 ජනහරි 8ළනි දහ 

ශනස වුශ්ඩ නළ් නේ, ශ්රීරන්න් ගුන් ශේශ  බහඳ  ශරහ 

හිටපු භසසිනහ අයින් වුණ ද ඊශඟට බහඳ භට ඳ්  

යන්ශන් ශල්ලි. ශවො ශරහට 2015 ජනහරි 8ළනි දහ ඒ ්රභඹ 

ශනස වු ශ්ඩ. ඒ නිහ ඳරිඳහරනඹට, ඳරිඳහරන කීේ දයන්න 

පුළුන්, ඒ පිබඳඵ විඹ ඉශන ් ත අඹ ඳ්  ශන්න ඕනෆ, ඒ 

තහේණි හයණහ පිබඳඵ කීේ දයන්න පුළුන් අඹ ඳ්  

ශන්න ඕනෆ. එශවභ ්රභශේදඹේ අපි ස ය න්න ඕනෆ. 

එශවභ නළ ,  ඒ ඒ රලසනශඹන් රලසනඹට, ඒ ඒ ළටලුශන් 

ළටලුට, ඒ ඒ හයණහ පිබඳඵ  ඒ ඒ අසථහශේ ඉදිරිඹට ඹෆභට 

ශනොශයි.[ඵහධහ කිතිභේ] 

 

ගරු ර්දන යණවීය  භවතහ 
(ரண்புறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් රන්න යණීමය භන්ත්රීතුභහ, point of Order එ ශභොේ 

ද?  
 

ගරු ර්දන යණවීය  භවතහ 
(ரண்புறகு தறசன்ண வீ) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, න් නිශඹෝජය 

ඇභ තුභහශන් භභ අවන්න ළභළ යි, ඳසු ගිඹ හරශ  ගුන් 

ශේවිහේ,-[ඵහධහ කිතිභේ] 

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ  point of Order එේ ශනොශයි. ඔඵතුභහ න්ණහය 

හඩිශන්න. න් අකය්  පී. ශඳශර්යහ භළ තුභහ ථහ යන්න. 

[ඵහධහ කිතිේ] 
 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේදී 

ශඵොශවොභ කීශභන් යුතු 2015 ජනහරි 8ළනි දහට ලින් 

දඹහසිරි ජඹශේය භළ තුභහ අවපු රලසනඹට පිබඳතුන් දීරහ කිේහ, 

ශ්රීරන්න් ගුන් ශේශ  බහඳ  ධුයඹ දයපු භව් භඹහට 

 ශඵන්ශන් හභහනය ශඳශ ඳභණයි කිඹරහ. මරහනහරූඪ                  

න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ ්රභශේදඹ ශනස ශන්න ඕනෆ. 

ව් තීඹභඹබහඹකින් යුතු යහජය ආඹතන ඳ් හශන ඹන්න 

ඕනෆ. ශභොද, විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ අයි  විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  

ශේඹන්ට ශනොශයි.  විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ අයි  ශේ යශට් 

මිලිඹන 21ේ වුණ සිඹලුභ පුයළසිඹන්ටයි.  විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  

ශොටසන්න්, ඳංගුන්න්, විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ නඩ් තු 

යන්ශන්, විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  ශේඹන්ට ඳඩි ශන්ශන් -ඒ 

සිඹලුභ ශද් යන්ශන්- ශේ යශට් මිලිඹන 21ේ න පුයළසිඹන්.  

ඒ මිලිඹන 21ේ න ශේ යශට් පුයළසිඹහට ඕනෆ ශද් ශභොේද? ඒ 

පුයළසිඹන්ට අලය ඳළඹ 24 පුයහභ විදුලිඹයි. පුයළසිඹන්ට අලය 

දින 365 පුයහභ විදුලිඹයි. පුයළසිඹන්ට අලය හධහයණ මිරට 

විදුලිඹයි. අද ඒට අලු්  ශොටේ එතු ශරහ  ශඵනහ, 

පුයළසිඹහට අලයයි කිඹරහ, ඳරිය හිතහමී, ඳරිය හිතහදී 

විදුලිඹ. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අන්න එතළනදී අපි 

සදහනේ ආ්ඩඩුේ විධිඹට ඳරිය හිතහමී පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලේ  රශේද  න සුශං ඵරඹ, සර්ඹ ඵරඹ ව අශනකු්  

ශන්  නීමන පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  රශේද  වයවහ විදුලිඹ රඵහ 

ළනීභට. නමු් , තභ්  ඒහ ආර්ක භඹ ලශඹන් දියුණු 

භට්ටභට ඳ්  ශරහ නළවළ.  

ඒ අලු්  රශේදඹන් වඳුන්හ දීරහ, අලු්  ඵරලේ   

මරහශ්රඹන් වඳුන්හ දීරහ, අශප් යට ඵරලේ  සුයේිතත යටේ ඵට 

ඳ්  යන්නට අඳට අලය  ශඵනහ. අශප් ඉරේඹ තභයි 

ඹේ ද ශඳොසිර ඉන්ධන පිට යටින් ශන ඒභ ේපර්ණශඹන් 

නතය යරහ,   අශප් යශට්භ ඵරලේ   රබඹන් වයවහ යටට 

අලය යන  විදුලිඹ නිසඳහදනඹ  ය ළනීභ. අශප් යටට අලය  

ෆස අශප් යශටන්භ රඵහ න්න පුළුන්භ  ශඵන ඵ 

ශඳශනනහ. ඒ වහ ශොඳභණ හරහඹේ  තශේවිද කිඹරහ භට 

රහශඹෝගි කිඹන්න ඵළවළ. ඒ හශසභ නිසඳහදන මිර පිබඳඵ්   

රලසනඹේ  ශඵනහ. නමු්  අපි  ඒ පිබඳඵ ළඩ ටයුතු ඉදිරිඹට 

ය ශන ඹනහ. වළඵළයි අශප් යටට ආඩේඵය න්නට පුළුන් 

ඵරලේ  ඉ වහඹේ  ශඵනහ.  

විභර සු ශර්න්ර භළ තුභහ  එදහ ජරවිදුලි ඵර යහඳව ඹ භවහ 

ඳරිභහණ විධිඹට ආයේබ යන ශභොශවොශ්  එදහ හිටපු ඳහරශඹෝ 

ඒහට වශඹෝඹ රඵහ දුන්ශන් නළවළ, මුරහනහරූඪ න් 

භන්ත්රිතුභනි. අහනශ දී විභර සුශර්න්ර  භළ තුභහට එදහ ඒ 

යහඳව ඹ රිඹහ් භ ය ළනීභ වහ  ඉංකයශන්න්ශකු විභට 

අභතය ය් නපුය ආනශඹන් ඡන්දඹ ඉල්රහ ජහ  යහජය 

බහට ඳ්  ීම  ශද්ලඳරහන ඵරඹේ අ්  ඳ්  ය  න්න සිදු 

වුණහ.  එභ නිහ ශේ විදුලි ඵරඹ පිබඳඵ හයණශ දී ශද්ලඳහරන 

ඵරඹ   ීභ පිබඳඵ  රලසනඹකු්   ශඵනහ. නිළයදි 

ර ඳ්  ඹේ    බිරහ භදි. ඒ  නිළයදි  ර ඳ්  ඹ රිඹහ් භ 

කිතිභට ලේ ඹ  අලයයි.  ශභොද,  ශඵොශවෝ ශදශනේ  ශනස 

ශන්නට ළභ  නළවළ.  ශඵන විධිඹ ශවොයි, ළඩි යදයඹේ 

නළ  ද ත ය න්නට තභන් අද රඵන ළටුඳ රභහණ්  

කිඹරහ සිතරහ  ඒශන් ෆහීභට  ඳ්  ශන පිරිේ සිටිනහ.    

තභන්ශස ශඳෞද්ලි ත් ් ඹ, තභන්ශස ඳවුර ළන 

විතයේ සිතහ ජී්  ශන පිරිේ සිටින යට, ශේ යටට 

ළශශඳන, යටට අලය ශද්ල් යන්න පුළුන් ඒ ලේ ඹ,  

ෛධර්ඹ හිත  ඉංකයශන්න්න් ශේ යශට්  ඉන්නහ මරහනහයඪ 

න් භන්ත්රීතුභනි. එභ නිහ භසතඹේ විධිඹට විදුලිඹ 

ඉංකයශන්න්න්ට  ශදෝහශයෝඳණඹ කිතිභට භභ  එඟ නළවළ. 

ඵහුතයඹේ ඉංකයශන්න්න් ශේ යටට  ආදයඹ යන ශද්ලශරේමි 

මිනිසසු. වළඵළයි අය  ලේ භ්  සුළුතයඹේ විසින්  විවිධ ශවේතු භත  

ඒහ  ඳහරනඹ යමින් සිටිනහ. ඳහරනඹ ය  ශඵනහ. ඒහශ  

විවිධ රලසන, ආර්ක  රලසන   ශඵනහ.  ඒහ ළන තභයි අශප් 

වඳුන්ශන්   භන්ත්රීතුභහ වන් ශශේ. එතුභහ කිඹන ෆභ 

න්ණේ පිබඳඵභ භශස එඟතහේ  නළවළ. ඒ හශසභ එතුභහ 

වන් යන භවය හයණහ පිබඳඵ ශොඹහ ඵළලිඹ යුතු ඵ්  

භභ පිබඳන්නහ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අපි ශේ අලු්  ත් ් ඹ භතු 

වුණහභ,  ශේ  ත් ් ශඹන් ශොඩ ඒභට ඹේ ඹේ හයණහ ඉදිරිඳ්  
ය  ශඵනහ. ඒ හශසභ අශප් යශට් භතුශරහ  ශඵන, 

අනහතශ  භතු න්නට ඉඩ  ශඵන විවිධ අභිශඹෝඹන්ට  මුහුණ 
දීභ වහ අපි විවිධ විඳුේ ල්ඳනහ ය  ශඵනහ.  මරහනහරූඪ 

න් භන්ත්රීතුභනි, අශප් යශට් විදුලි ඳද්ධ ඹ තුශ  ශඵන ඉතහභ්  

නහටුදහඹ ත් ් ඹ තභයි  ශේ අර්බුදඹ භතු ශනහඹ කිඹන 
ශභොශවොශ්  අශප් යශට් විදුලි ඳද්ධ ඹ තුශ  සථහන ත ශ  

ධහරිතහඹ - installed capacity - ශභහශොට් 3900 විතය  ශඵද්දී  
ශභ ශොට් 2100ේ, ශභහශොට් 2200ේ, ශභශොට් 2300ේ 

ඳද්ධ ඹට ශදන්නට ඵළරි  නහටුදහඹ ත් ් ඹේ ඇ  ශරහ 
 ීභ.  

අද්  ඒ ත් ් ඹ  ශඵනහ. එශේ ීමභට  ශවේතු කුභේද?  

අශප් යශට් ේශරේණ ඳද්ධ ශ   ශඵනහඹයි කිඹන දුර්රතහ.   
අශප් යශට් ේශරේණ ඳද්ධ ශ  දියුණු ශනුශන්  ඳසු ගිඹ 

යජඹ් ,  ශේ යජඹ්  විශද්ල ආධහය රඵහ ශන  දළළන්ත  මුදල් 
රභහණඹේ විඹදේ ය  ශඵනහ. එශේ   බිඹදී අපි කිඹනහ නේ,  

දකුණට විදුලිඹ ශනඹහභ වහ අලය යන ේශරේණ 
ඳද්ධ ඹ තභ්  රභහණ්  ශර නළවළ, උකුශලින් උඩ ට 

ේශරේණඹ කිතිශේ දුර්රතහ  ශඵනහ  කිඹරහ, ඒහ  නිළ 

ශරභ අශප් අඩු ඳහඩුේ. 

අභහතයහංලඹ විධිඹට  විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ අශප් කිඹරහයි අපි 

රන්ශන්. අපි විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ශනභ රහ ඔවුන් 
ළරැදිඹ, අඳ වරිඹ කිඹහ කිඹන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ අපි යජඹේ 

විධිඹට ශේ ේශරේණ ඳද්ධ ශ   ශඵන්නහ වූ සිඹලු ඵයඳතශ 
ළටලු වඳුනහ ශන ඒහ ඉේභනින්භ විහ ළනීභට ටයුතු 

යනහ. ඉ වහශ  සිදු වුණු ඒ ළරැදිරට පුයළසිඹන් 

ශනුශන් අපි අශප් නහටු ඳශ යනහ.   

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි,  අනහතශ  අලු්  අභිශඹෝ 

එනහ. විලහර ඵයේ ජර විදුලිඹ භත යහ ඳ නහ. අද ශරෝශ  
වළභ තළනභ ශේ න පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ ඹ ළන ථහ 

යනහ. සර්ඹ ඵරඹ, සුශං ඵරඹ ළන ථහ යනහ. වළඵළයි,  
භවහ ඳරිභහණ ජර විදුලිඵරශඹන් අශප් යශට් විදුලි ඳද්ධ ඹට 

සිඹඹට ඳනවට ආන්න රභහණඹේ ෆභ අසථහභ හශස 

අපි රඵහ න්නහ. අඳට ඒ ළන ආඩේඵය ශන්න පුළුන් 
ඉ වහඹේ  ශඵනහ. විභරසුශර්න්ර භළ තුභහශස ඉරහ 

ර්තභහනඹ දේහභ අශප් ඉංකයශන්න්න් ශේ ජර විදුලිඵර 
ඳද්ධ ඹ ඉතහ ශවොිනන් ස ය, නඩ් තු ය ඳ් හ ශන 

ඇවි්   ශඵනහ. වළඵළයි, ඉදිරිශ දී අඳට ශරොකු තයඹේ ශදන්න 
සිදු  ශනහ.   

විත ර්භහන්තඹ වහ ව ඳහනීඹ ජරඹ වහ ඇ  ජර 

ඉල්ලුභයි, විදුලිඵරඹ වහ වූ ජර ඉල්ලුභයි අතය තයඹේ ඇ   
ශනහ. විශලේශඹන්භ භවළලි යහඳහයඹ තුශ ශේ ශභොශවොශ් ්  

ඒ අයරඹ  ශඵනහ. ඹර න්නඹට ජරඹ ආයේහ ය ත 
යුතුයි. ඒ ර ඳ්  ඹ දිවහ ඵළලුහභ අඳට ශඳශනනහ, විදුලි ඵරඹ 

වහ වූ ඉල්ලුභ භඟ ඒ තයඹ ශේ ශභොශවොශ් ්   ශඵන ඵ. 
ඉදිරිඹට භවළලි යහඳහයශ  ශදන අදිඹය එනහ. භවළලි 

යහඳහයශ  ශදන අදිඹය ආහභ අශප් විදුලිඵර ඳද්ධ ශ  ජර 
විදුලි ධහරිතහ ළරකිඹ යුතු රභහණඹකින් අඩු ශනහ. ඒ පිබඳඵ 

දළනටභ්  අඳ භඟ හච්ඡහ ය  ශඵනහ. ඒ පිබඳඵ අපි 

රහ ඵරමින් ඉන්නහ. නමු්  ජරඹ භත විදුලිඹ උ් ඳහදනඹ 
කිතිභ වහ විශලේශඹන්භ භවළලි ඳද්ධ ඹ බහවිත කිතිශේදී අඳට 

විලහර ළටලුට මුහුණ ශදන්න සිදු ශනහ. ඒ නිහ නිළ 
ශරභ විදුලිඹ උ් ඳහදනඹ ය ළනීශේ මරහශ්ර ශනුශන් අපි 

අලු්  විධිඹට හිතන්න අලයයි.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඳසු ගිඹ දසර අඳ රළූ අ්  

දළකීේ අනු ශඳනී ඹනහ, ළස නළ  හරඹට සුශඟ්  නළවළ 

කිඹන එ.  අපි කිඹන ශොට කිඹනහ, සුශං ඵරශඹන් විදුලිඹ 

උ් ඳහදනඹ යන්න අඳට පුළුන් කිඹරහ. ඒ ඇ් ත. 

විශලේශඹන්භ උතුන් ඳළ් තට න්නට සුශං ඵරශඹන් විදුලිඹ 

ජනනඹ කිතිශේ ඉතහභ ඉවශ භට්ටශේ ධහරිතහේ අඳට  ශඵනහ. 

භන්නහයභ, භන්නහයශභන් උඩට, පු් තරශේ ශඵොශවොභ ළරකිඹ 

යුතු plant factor එේ අඳට  ශඵනහ. වළඵළයි, ඳහඹන හරඹට 

සුශඟ නළවළ. අශප් යශට් සුශං ඵරශඹන් ශභහශොට් එසිඹ 

විසිවතය installed capacity එේ   ශඵනහ. වළඵළයි, ඊශ  

අ ඳට රළබුශ්ඩ, ශභහශොට් ඳවයි. ඳහඹන හරඹට සුශඟ නළවළ. 

ඳහඹන හරඹට  ශඵන්ශන් ශභොනහද? සර්ඹ ඵරඹ. වළඵළයි, අශප් 

යශට් විදුලි ඳද්ධ ඹ තභ සර්ඹ ඵරශඹන් විදුලිඹ උ් ඳහදනඹ 

කිතිභට සදහනේ නළවළ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අඳට ශඵොශවොභ 

ශරශවසිශඹන් කිඹන්න පුළුන්, "අපි පුනර්ජනනීඹ ඵරඹට 

ඹනහඹ; අඳට ල් අඟුන් එඳහ, අඳට ශඳොසිර ඉන්ධන එඳහ, අඳට 

සුශං ඵරඹට, සර්ඹ ඵරඹට ඹන්න පුළුන්" කිඹරහ. වළඵළයි, ඒ 

වළභ ශදඹේ එේභ ඒ වහ භඟ ළටුණු, ඒ වහ භඟ ඵළඳුණු 

තහේණි අභිශඹෝ  ශඵනහ. ඒ වහ භඟ ඵළඳුණු 

ආශඹෝජනඹේ  ශඵනහ. වළඵළයි, අශප්  ශඵන ඳසුහමී් ඹ 

තභයි, සර්ඹ ඵරශඹන් විදුලිඹ උ් ඳහදනඹ කිතිභ පිබඳඵ 

ශරෝශ  ඳසු ගිඹ අවුන්දු ශද, තුශනහි ඇ  වුණු දළළන්ත 

දියුණු්  එේ, එඹට  ළශ ශඳන ඳරිදි අඳ ේණි අශප් 

ඳද්ධ ඹට සර්ඹ ඵරඹ දහඹ ය ශනොළනීභ. සර්ඹ ඵරඹ ව 

සුශං ඵරඹ අශප් ඳද්ධ ඹට දහඹ ය ළනීභ පිබඳඵ ථහ 

යන ෆභ ශභොශවොතභ අශප් ඉංකයශන්න්න් අඳට කිඹනහ, 

ඳද්ධ ශ  සථහයිතහ පිබඳඵ ළටලුේ ඇ  ශනහඹ කිඹරහ.  

සුශං ඵරඹේ නළ , සර්ඹ ඵරඹේ නළ  සථහයිතහ අඳට 

 බුණහද? ඒ නිහ ඔඹ වළභ රලසනඹටභ තහේණි විඳුභේ 

 ශඵනහ.  

සර්ඹ ඵරඹ ළරකිඹ යුතු භට්ටමින් බහවිත යන ශරෝශ  

යටරට, සුශං ඵරඹ ළරකිඹ යුතු භට්ටමින් බහවිත යන 

යටර ට, එභඟින් ඇ  න්නහ වූ ඳද්ධ ශ  සථහයීතහ ආයේහ 

ය ළනීභ ව ඒ එේ ළශශඳන ත්  රලසන  ශඵනහ. ඒට 

හ අලය න්න පුළුන්. ඒ හශසභ ඒට අලය යන ත්  

තහේණි හයණහ  ශඵනහ. සුදුසු ආශඹෝජන කිතිශභන් ඒ ෆභ 

ශදඹේභ විහ ත වළකියි. අඳට ඒහ ළන හිතන්න ශදඹේ 

නළවළ.  ශරෝශ  ශන්  යටල් යරහ  ශඵන්ශන්. අඳට 

 ශඵන්ශන් ඒ නිළයදි තහේණඹ අශප් යටට අයශන එන්නයි. ඒ 

නිහ මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අශප් අභහතය අනුහය 

බහ් , අශප් අභහතයහංලඹ් , විශලේශඹන්භ න් 

අග්රහභහතයතුභහ්  ශඵොශවොභ ළද්  ර ඳ්  ඹට ඳළමිණ 

සිටිනහ. ඒ තභයි, අවුන්ද්ද පුයහභ අඳට  ශඵන සර්ඹ ඵරඹ 

අශප් විදුලිඹ උ් ඳහදනඹ කිතිශේ රමු, මලිභ උඳහඹ භහර්ඹේ 

ශර ශඹොදහ න්න කිඹන හයණඹ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, තමුන්නහන්ශේ දන්නහ අද 

න විට අශප් යශට් භධයභ ඳහන් ශඹෝ තභ විදුලි බිර අඩුය 

න්න තභන්ශස නිශේ වරඹ භත සර්ඹ ශෝ තඵන, "net 

metering"  කිඹහ වඳුන්න ්රභශේදඹට ගිහින්  ශඵන ඵ. අශප් 

යශට් යහඳහරිඹන් තභන් ඳරිය හිතහමී තහේණඹ බහවිත 

යන යහඳහය ඵ ශඳන්නුේ කිතිභට ව ඳරියඹට තභන්ශස 

ඇ  අං හිත් භ ශඳන්නුේ කිතිභට තභන්ශස 

ර්භහන්තලහරහරට ව හර්ඹහරරට net metering  ්රභඹට 

සර්ඹ ඵර විදුලිඹ රඵහශන  ශඵනහ. ශේ පිඹය ශභතළනින් 

ඉදිරිඹට ශන ඹන්න කිඹහ න් අග්රහභහතයතුභහ අඳට 

විශලේශඹන්භ උඳශදස දී  ශඵනහ, මරහනහරූඪ න් 

භන්ත්රීතුභනි.  

1305 1306 

[න් අකය්  පී. ශඳශර්යහ භවතහ] 
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ශේ යශට් ෆභ නිේභ සර්ඹ විදුලි ඵරහහයඹේ ඵට ඳ්  

යන්න අඳට වළකිඹහ  ශඵනහ. ෆභ නිභ වරඹ අඳට 

භව ේඳතේ. ඉඩේ අඩු, විතර්භහන්තඹට ඉඩේ නළ  අඳ හශස 

යට  ශඵන ෆභ නිභ වරඹ සර්ඹ ශෝ යන්න අඳට 

බහවිත යන්න පුළුන්. ඒ වයවහ නිසඳහදනඹ යන විදුලිඹ අශප් 

ජහ  ඳද්ධ ඹට ේඵන්ධ යන්න අඳට පුළුන්. ශභොද, ශේ 

ශන ශොට අශප් යශට් නිහ සිඹඹට 99.9ේභ ජහ  ඳද්ධ ඹට 

- national grid එට - ේඵන්ධ ශරහ  ශඵනහ. ශේ 

තහේණඹ අඳ දන්නහ. එභ නිහ ඒ ෆභ වරඹේභ විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ කිතිභ වහ සර්ඹ ශෝ යන සථහන ඵට ඳ්  

යරහ, ඒ වළභ නිේභ පුංචි විදුලි ඵරහහයඹේ ඵට ඳ්  යරහ, 

එශේ නිසඳහදනඹ යන විදුලිඹ ජහ  ඳද්ධ ඹට රඵහළනීභ 

වහ "net accounting" කිඹහ වඳුන්න, ශරෝඹ පිබඳ්  

්රභශේදඹ වඳුන්හ ශදන්න අඳ ටයුතු යනහ.  

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට ශන් ශ හරශඹන් ත විනහඩි 10ේ  ශඵනහ.  

 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එශේ කිතිභ භඟින් ශේ යශට් පුයළසිඹන් ලේ භ්  යන්න, 

ඵරන්ත යන්න අඳට වළකිඹහ රළශඵනහ. ෆභ 

පුද්රශඹකුටභ තභන්ශස නිශේ ව ශල් රභහණඹට, තභන්ශස 

ආශඹෝජනශ  රභහණඹට  භහඹට න්පිඹල් 2,000ේ, 3,000ේ, 

4,000ේ, 5,000ේ, 10,000ේ වේඵ යන්න අසථහ 

රළශඵනහ.  "අඳ උතුශර් ව නළ ශඟනහිය ඉදි යන අලු්  ශල් 

වළටඳන්දවශේ වරල් ආයණඹ කිතිභ වහ ඹේ වනහධහය 

්රභඹේ භත අඳට සර්ඹ ශෝ රඵහ ශදන්න පුළුන් නේ ඒ ෆභ 

නිේභ පුංචි ඵරහහය 65,000ේ ඵට ඳ්  යන්න පුළුන්" 

කිඹහ අශප් න් අභළ තුභහ ඊට ශවො උදහවයණඹේ ඉදිරිඳ්  

ශහ. ඒ උදහවයණඹ වයවහ එතුභහ කිේශේ, අඳ පිබඳන්ශන් ශේ 

යශට් ෆභ නිටභ ඒ වළකිඹහ  ශඵන ඵයි.  

දුප්ඳ්  මිනිසසු, භධයභ ඳහන් ඹහ ලේ භ්  යන, 

තභන්ශස විදුලි අලයතහ සර්ඹ ඵරශඹන් උ් ඳහදනඹ 

යළනීභට වළකි, ඳරිය හිතහමී අලු්  ්රභශේදඹ න "net 

accounting" ්රභශේදඹ අඳ වඳුන්හ ශදනහ. එඹ රමුතහේ 

ලශඹන් රනහ. ඒ පිබඳඵ අඳ ඉතහභ ඉේභනින් ශේ යශට් 

පුයළසිඹන්ට න්ණු කිඹනහ. එශේ සර්ඹ ඵරඹ වඳුන්හ දීභ 

වහ අඳට ශන්  තහේණි ආශඹෝජනඹන්  ශඵනහ. සර්ඹ 

ඵරශඹන් විදුලිඹ උ් ඳහදනඹ යන විට ඹේ තහේණි අභිශඹෝ 

 ශඵනහ. යජඹේ විධිඹට ඒ තහේණි අභිශඹෝරට මුහුණ 

ශදන්න අඳ රළවළස යි. අශප් යටට විතයේ ශනොශයි, 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  රබ බහවිත යරහ විදුලිඹ ඳරිවයණඹ 

යන වළභ යටටභ  උදවු යන්න ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු, 

ශරෝ ඵළංකු ළනි ආඹතන ළභළ් ශතන් ඉන්නහ. දළනට 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ විසින් භන්නහයශේ ශභහශොට් 100 සුශං 

විදුලිඵර උදයහනඹේ වළදීභ ආයේබ ය  ශඵනහ. ඒ වහ 

අලය න ආධහය ශදන්න ශරෝ ඵළංකු ළභළ් ශතන් ඉන්නහ. 

අපි අශප් මුදල්ලින් ඒ ඳටන් ් තහ. දළන් ශරෝ ඵළංකු 

සදහනේ ශරහ ඉන්නහ, භන්නහයශේ ආයේබ ශ ශභහශොට් 

100 සුශං ඵරහහයඹ වහ අඳට ආධහය යන්න. ඒ හශසභ 

විදුලිඹ උ් ඳහදනඹ කිතිභ වහ දකුශ්ඩ ඵරහහය නළවළ, 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි. එභ නිහ අඩු ණශන් ශභහශොට් 

100 සර්ඹ ඵරහහයඹේ දකුශ්ඩ ඉදිකිතිභට අපි ටයුතු යනහ. 

ඒ හශසභ අශප් දිගු හලීන ළරසුභේ  ශඵනහ. පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලේ ඹ පිබඳඵ අශප්  ශඵන ළඳීමභ ශඳන්නුේ යන්නට 

භන්නහයශේ ශභහශොට් 375 ධහරිතහකින් යුතු ඵරහහයඹේ 

ඉදි යන්න අපි ටයුතු යනහ. එහි ඳශමු අදිඹය ශභහශොට් 

100කින් ඳටන් න්නහ. ඉතුන් ටි්  යනහ. ශභොද, 

රංහශේ සුශං ඵරඹ ශවොිනන්භ රළශඵන රශද්ලඹ තභයි 

භන්නහයභ. ඒ හශසභ පුනරින්ර අපි වඳුනහ ශන  ශඵනහ, 

ශභහශොට් 150 ඵරහහයඹේ ඉදියන්න. ඒ හශසභ 

ඩභහයච්චි රශද්ලශ  අපි වඳුනහ ශන  ශඵනහ, ශභහශොට් 

125 ඵරහහයඹේ ඇ  යන්න. ඒ හශසභ මුර ේර 

ශභහශොට් 50ේ, ශෝකිරහයිර ශභහශොට් 45ේ ආදී ලශඹන් 

අද සුශං ඵරඹ වහ ශභහශොට් 745 ඵරහහය ඇ  යන්න 

අපි වඳුනහ ශන  ශඵනහ. අඳට ඒ යන්න පුළුන්. 

අවුන් ද්ශදන් ශදශන් ශේහ යනහ කිඹරහ ශනොශයි ශේ 

කිඹන්ශන්, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි. ශේ කිඹන්ශන් 

්රභහනුකර ඒ රභහණඹ ඳද්ධ ඹට එතු යන්න අපි යන 

ළඳීමභ ළනයි.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශසභ සර්ඹ ඵරහහය 

විධිඹට භන්නහ යශේ ශභහශොට් 100 ඵරහහයඹේ, 

හරච්ශච්නශ  ශභහශොට් 100 ඵරහහයඹේ, මුර ේර 

ශභහශොට් 100 ඵරහහයඹේ, අේඳහශර් ශභහශොට් 100 

ඵරහහයඹේ, ළලින්ශද් ශභහශොට් 200 ඵරහහයඹේ වහ 

වේඵන්ශතොට ශභහශොට් 300 ඵරහහයඹේ විධිඹට අපි අශප් 

ඳද්ධ ඹට සර්ඹ ඵරහහය වයවහ ශභහශොට් 1,100ේ වඳුන්හ 

දීභට අශප්ේහ යනහ. ළද්  න්ශන් ශේ යහඳව  ඉේභනින් 

ආයේබ යන එයි.  

ශඳෞද්ලි ඵරහහයලින් විදුලිඹ මිරදී ළනීභ පිබඳඵ 

කිඹනහ. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, විදුලිඹ ජනනඹ කිතිභ 

වහ ආශඹෝජනඹ යන්න ශේ යශට්  යජඹට ෆභ විටභ 

වළකිඹහේ නළවළ. ඒ නිහ ශඳෞද්ලි අංලඹට එශේ ආශඹෝජනඹ 

කිතිභ වහ අසථහේ  ශඵනහ විතයේ ශනොශයි, ශඳෞද්ලි 

අංලඹට අයි ඹේ  ශඵනහ, හධහයණ මිරට ආ්ඩඩුට 

තභන්ශස ශේඹ ඳඹන්න. වළඵළයි ළද්  න්ශන් මිර.  

එදහ අපි ඩීල් ඵරහහයලින් විදුලිඹ රඵහ න්නශොට 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ව ඒ ඵරහහය අතය ඇ  වුණු ගිවිසුේරදී 

ඵරහහය හිමිඹන්ට අයුතු ශර හසි ළරසුණහ කිඹන භතඹ තභයි 

අද සුනිල් වඳුන්ශන්   භන්ත්රීතුභහශස ථහශන් කිඹළවුශ්ඩ. 

ඒහශ  ශඵොශවෝ තය ශද්ල්  ශඵනහ. ඇතළේ හයණහ 

තයඹභ ශනොන ඵ අඳට ශ් ශයනහ. හරශඹන් හරඹට ඇ  

වුණු ත් ් ඹ්  එේ ඒ ඒ ඹථහර්ථරට මුහුණ ශදන්න 

ආ්ඩඩුරට සිදු ශරහ  ශඵනහ. වළඵළයි අනහතශ දී සුශං ව 

සර්ඹ ඵරහහය වහ ශඳෞද්ලි අංලශ  ආශඹෝජන රඵහ නිද්දී 

net metering ශනුට net accounting වඳුන්හ දීරහ 

පුයළසිඹන්ශන් විදුලිඹ රඵහ නිද්දී හධහයණ ශර පුයළසිඹහ 

ව විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඹන ශදශොල්රන්භ ජඹග්රවණඹ යන, 

win-win situation එේ ඇ  යන මිරේ වහ අපි එඟ විඹ 

යුතු  ශඵනහ. ඒ හශසභ ඒ ෆභ රිඹහදහභඹේභ විනිවිද 

ශඳශනන හධහයණ රිඹහදහභඹේ වයවහ ශශයනහ කිඹන 

හයණඹ්  කිඹන්න අලයයි. ශභොද, සුශං ඵරහහය ේශේ්රඹ 

ළන්  විශේ්න  ශඵනහ. ඒ විශේ්න භතු ශනොන්නට 

තයහති මිරදීළනීේ වයවහ අපි ශේ ශේහ රඵහ දීභට ටයුතු 

යනහ. දළනටභ්  උතුශර් අපි ශභහශොට් 20 රභහණඹේ 

තයහති මිරදීළනීේ වයවහ රඵහ දීභට ටයුතු යනහ.  

ඒ විතයේ ශනොශයි. අද ශරෝශ   ශඵන හශප්ේ 

පිරිසුදු, ඒ හශසභ ඉේභනින් ඳඹහ ත වළකි රශේදඹේ තභයි 

සහබහවි හයු. සහබහවි හයු ර ඵට ඳ්  යනහ. ඒහට 

අපි කිඹනහ, LNG කිඹරහ. LNG භඟින් විදුලිඹ උ් ඳහදනඹ කිතිභ 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

කිඹන්ශන් ඳරිය දණඹ ඉතහභ් භ අභ ශර සිදු න ඵට අද 

ශරෝඹ පිබඳන්නහ ්රභශේදඹේ. ඒ හශසභ අපි දන්නහ, 2018 

ශර් භළද බහඹ න විට අශප් විදුලි ඳද්ධ ශ  නළත විදුලි 

අර්බුදඹේ ඇ  න ඵ. හේපර් ඵරහහයඹ ඉදිකිතිභ ය 

ඳවකින් විතය රභහද ශරහ  ශඵනහ. ඵරහහයඹ ඉදි ශ් , 

නළත්   2018 ය න විට අඳට නිළ ශරභ විදුලි අර්බුදඹට 

මුහුණ ශදන්න සිදු නහ. නිළ ශරභ 2018දී ඇ  න්නහ වූ ඒ 

විදුලි අර්බුදඹට මුහුණ දීභ වහ එ ඳළ් තකින් පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලේ  ේශේ්රඹ ලේ භ්  යන අතය, අඳට අලය යන 

base-load එ වදහ න්න, ඒ ඳද්ධ ශ  ලේ ඹ, ජඹ යහ 

ඳ් හ න්න අපි අනිහර්ඹශඹන්භ LNG පිබඳඵ අශප් 

අධහනඹ ශඹොමු ශ යුතු නහ. ශයරපිටිශ  අපි ශභහශොට් 

300 LNG ඵරහහයඹේ ඉේභනින්භ ආයේබ යනහ. ඒ වහ 

අපි ශඳෞද්ලි අංලශ  වහඹ රඵහ න්නහ. වළඵළයි ඒ 

යන්ශන් විනිවි ශඳශනන ශටන්ඩර් හර්ඹ ඳටිඳහටිඹේ අනුයි 

කිඹන හයණඹ භභ කීශභන් කිඹන්න ළභළ යි. ඒ නිහ 

ශඳෞද්ලි අංලඹ ඵරලේ  ේශේ්රඹට ේඵන්ධ ය ළනීභ 

ශවොයභේ ශර දකින එ ළයදියි.  

ළද්  න්ශන් ආ්ඩඩුේ විධිඹට, විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 

වළටිඹට ශොන්ද ශබඳන්  ඹහශන වරි මිර ණන්රට එඟ 

ශන්න  ශඵන වළකිඹහයි. අඳට එශවභ යන්නට ඵළරි නේ ශේ 

ආ්ඩඩුශන් ළඩේ නළවළ. අපි ඒ අභිශඹෝඹ බහය න්නට ඕනෆ. 

ඒ යහඳහරිඹහට් , ආශඹෝජඹහට් , යජඹට ව විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹට් , ශඳොදුශේ පුයළසිඹහට්  හසිදහඹ ආහයශ  win-

win situation එේ ශොඩ නඟන ගිවිසුේරට එශළඹීභ අලය 

ශනහ, තයහති ්රභශේදඹේ වයවහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ විතයේ ශනොශයි. අපි 

විශලේශඹන්භ කිඹන්නට ඕනෆ ශේ අර්බුදහති අසථහ තුශ අඳට 

රළබුණු වශඹෝඹ ළන. ශභොද, සිඹලුශදනහභ දේයි 

ඵණින්නට. ෆභ ශශනේභ දේයි විශේ්නඹ යන්නට. නමු්  

අපිට ඇ  වුණු සුවිශලේෂී, මීට ලින් අ්  දළරහ නළ , අශප්භ අඩු 

ඳහඩුේ නිහ ශොඩ නළඟුණු ශේ රලසනඹ ශභොශවොශ් දී්  ශේ 

රලසනශඹන් එබඳඹට එන්න්  විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  යටට ආදයඹ 

යන, යටට හිත්  ඉංකයශන්න් භව් න්න් ශඵොශවොභ 

ළඳීමශභන් ටයුතු ශහ කිඹන හයණඹ ශෞයඹේ ලශඹන් 

වන් යන්නට ඕනෆ. ඔඵරහශස ලේ ඹ, ඔඵරහශස ෛධර්ඹ, 

ඔඵරහශස වුභනහ ව අනහතඹ ශනුශන් ශනස ශන්නට 

 ශඵන වුභනහ භත තභයි විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ආයේහ 

ශන්ශන්් , යට ආයේහ ශන්ශන්්  කිඹන හයණඹ භභ 

කිඹන්නට අලයයි. භභ ඒ හයණඹ කිඹන්ශන් ශඵොශවොභ 

කීශභන්. ඒ නිහ ඒ දුසය ශරහශේ ළඳ වුණු, භවන්සි වුණු ඒ 

සිඹලුශදනහට භහශස ආදයඹ ව සතු ඹ පිරිනභන්නට ශභඹ 

අසථහේ ය න්නහ. නමු්  අනහතඹ ශනුශන් ශනස 

ශන්නට සදහනේ ශන්නට ඕනෆ. ඉ වහශ  ශද්ල් ශභශරභ 

ඉදිරිඹට ශන ඹනහ නේ නළත අඳට ශේ ශද්භ තභයි සිද්ධ 

ශන්ශන්. එශවභ අඳට අලය නළවළ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අහන ලශඹන් භභ 

කිඹන්නට ළභළ යි ශේ හයණහරදී අඳට අලු්  විධිඹට 

හිතන්නට අලය ඵ. ශේ හයණහරදී අඳට ඉ වහශ  යදල් 

නළත සිදු ශනොන තළනට ටයුතු කිතිභට අලයයි. ශේ 

හයණහරදී හර්ඹේභ, නීමන තීයණරට එශළශමන්නට 

අලයයි. ඒ නිහ යටේ විධිඹට එමුතු ළඩ යරහ යටට ආදයඹ 

යන මිනිසුන් විධිඹට, ළඵෆ ශද්ලශරේමීන් විධිඹට අපි නිළයදි 

තහේණඹ, නිළයදි තීයණ අයශන ශේ අභිශඹෝශඹන් එබඳඹට 

එමු. ශේ යට ශොඩ නඟන භහශ් දී අශප් ජනහධිඳ  අ න් 

ෛභත්රීඳහර සිරිශේන භළ තුභහ, අග්රහභහතය න් යනිල් වි්රභසිංව 

භළ තුභහ ඇතුළු අශප් යජශ  සිඹලුශදනහභ එහන් ළඩ යරහ 

අපි ශේ ඵරලේ ඹ පිබඳඵ අර්බුදශඹන් ශොඩ එනහ. ශේ යශට් 

ංර්ධන රිඹහදහභඹ කිසි ශරකින් ආඳසු වළශයන්නට ඉඩ 

ශනොදී, ශේ යශට් අනහතඹ උශදහ ඵරලේ ඹ පිබඳඵ රලසනඹ 

විහ දීභට අපි පුර්ණ හලීන ළඳ ශනහ. න් අභහතයතුභහ් , 

අපි්  ඒ ශනුශන් වූ ළඳ ීමභ ළන දන්නහ අඹ දන්නහ. අශප් 

නිරධහතින් සිදු යන ළඳ කිතිභ ළන සිඹලුශදනහ දන්නහ. 

අනහතශ දී්  අපි ඒ ශනුශනු්  ළඳ  ශනහ. ඒ නිහ යශට් 

අනහත සුයේිතතතහ ශනුශන් අලය පිඹය න්නට අපි 

ටයුතු යනහ කිඹන හයණඹ භභ කිඹන්නට ළභළ යි. 

ශඵොශවොභ සතු යි.  

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

The Hon. I. Charles Nirmalanathan may speak next. 

You have 15 minutes. 

 
[தற.த. 3.50] 

 

ගරු ඉ. චහල් 0ස නිර්භරනහද්ද භවතහ 
(ரண்புறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகப கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்ககப, 

அண்கறல் து ரட்டில் ற்தட்ட றன்கட தரடர்தரண 

எத்றகப்புககப றரம் இன்பொ 

கடததற்பொக்தகரண்டிபைக்கறன்நது. ணக்கு பன் கதசற 

றன்ப ற்பொம் புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற தறற அகச்சர் 

அர்கள், கடந் கரனங்கபறல் சம்தந்ப்தட்ட அகச்சு 

சரறரண றட்டறடல் தசய்ரன் கரரகத்ரன் இந் 

றன்தட்டு ற்தட்டரகக் குநறப்தறட்டிபைந்ரர். தறற 

அகச்சர் அர்களுக்கு எபை றடத்கச் தசரல்பௌக்தகரள்ப 

றபைம்புகறன்கநன். கடந் கரனங்கபறல் றன்சக்ற 

அகச்சர்கபரக இபைந்ர்கள் ற்ததரளதும் உங்களுகட 

அசரங்கத்றல் கபொ துகநகபறல் அகச்சர்கபரக  அங்கம் 

கறக்கறன்நரர்கள் ன்தக லங்கள் றபங்கறக்தகரள்ப 

கண்டும். உங்களுக்குப் தறநகு பைகறன்ந அகச்சர்களும் 

கடந் கரனங்கபறல் சரறரண பகநறல் அகச்சு 

இங்கறல்கனதன்பொ குநறப்தறட இடபறக்கரல் லங்கள் 

ங்களுகட ரட்டில் ற்தட்டிபைக்கறன்ந இந் இக்கட்டரண 

சூழ்றகனக வ்ரபொ றர்த்ற தசய்கண்டுதன்பொ 

றட்டறட்டுச் தசய்து கரட்டகண்டும். அகறடுத்து, கடந் 

கரனங்கபறல் ற்தட்ட நரல்ரன் இப்தடி றன்கட 

ற்தட்டது ன்பொ தசரல்து ததரபைத்ற்நது.  

கபம், தகப தறற அகச்சர் அர்கள் றன்சரம் 

உற்தத்ற தசய்த் றட்டறட்டுள்பரக ன்ணரர், 

பல்கனத்லவு, டரட்சற, பூகரற ண 3 - 4 இடங்ககபக்  

குநறப்தறட்டிபைந்ரர். அர் குநறப்தறட்ட றடம் கற்கத்க்க 

ரக இபைந்ரபம் அது ந்க் கரனப்தகுறக்குள் தசய்து 

படிக்கப்தடுதன்பொம் தபறவுதடுத்றறபைந்ரல் அது றகவும் 

கற்கத்க்கது. ல்கனரபைம் ரய் ரர்த்ககபரல் 

ரத்றம் ங்களுகட தறகசங்கபறன் அதறறபைத்றகள் தற்நற 

உச்சரறக்கறநரர்ககபதரற, அங்கு தசல் டிங்கபறல் 

ந்ற பன்கணற்நத்கபெம் ரங்கள் கரறல்கன. 

ஆறநம், தகப தறறகச்சர் அர்கள் றன் உற்தத்ற 

தசய்கண்டுதன்ந எபை கரக்கத்றற்கரக ங்களுகட 

ரட்டங்ககபபெம் குநறப்தறட்டற்கு ணது ன்நறகத் 

தரறறத்துக்தகரள்கறன்கநன்.   

1309 1310 

[න් අකය්  පී. ශඳශර්යහ භවතහ] 
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றன்சரம் இன்பொ து ரட்டில் எபை பக்கற றடரக 

அகந்றபைக்கறன்நது. றன்சரம் இல்னரறட்டரல் ந்ற 

ரண  டடிக்ககககபபெம் தசய்படிர எபை றகன இன்பொ 

ல்னர ரடுகபறபம் இபைக்கறன்நது. அககதரல் ங்களுகட 

ரட்டிபம் இபைக்கறநது. குநறப்தரக ங்களுகட ரட்டில் 

லர்வீழ்ச்சற பனரகப் ததபைபவு றன்சரம் உற்தத்ற 

தசய்ப்தடுகறன்நது. கறன்கரல் லரறல்கனதன்பொ 

தசரல்பௌ றன்தட்கட ற்தடுத்ற அன் தரறப்கத  து  

க்களுக்குச் சுத் படிரது. ஆகக, ப்தடி ங்களுகட 

க்களுக்கு றன்சரத்க இகடநரது ங்க படிபெம் 

ன்தற்கரண சரறரண றட்டங்ககப குத்து, அறகன 

கணத்கச் தசபத்கண்டுதன்பொ ககட்டுக் 

தகரள்கறன்கநன்.  

அககத்றல் ன்ணரரறல் றன்சரம் உற்தத்ற தசய்து 

தரடர்தறல் இங்கு தறற அகச்சர் குநறப்தறட்டரர். அது 

தரடர்தறல் ணக்தகரபை சந்ககம் இபைக்கறன்நது. ன்ணரர் 

ரட்டத்றல் கடந் ந்ரம் றகற - கற்பொ பன்றணம் 

றன்சரம் இல்கன; இன்பொம் றன்சரம் இல்கன. இவ்றடம் 

தரடர்தறல் தகப தறற அகச்சர் அர்கள் அநறரர 

ன்பொ ரன் அரறடம் ககட்க றபைம்புகறன்கநன். 

இககதரன்பொரன் ங்களுகட தறகசங்கபறல் றன்தட்டு 

இடம்ததபொகறன்நது. லர் றன்சர உற்தத்ற கரரண தட்டு 

இல்னரறட்டரபம், றபைத் ககனகள் ன்பொ தசரல்பௌ 

சரறரண பகநறல் றட்டறடரல் கரகனறல் 9 ற 

தரடக்கம் தறற்தகல் 5 றக றன்சரத்க றபொத்து 

கறன்நரர்கள்.  

அககத்றல் டக்கறல் லள்குடிகநற ங்களுகட 

க்களுக்கு இனச றன் இகப்பு ங்குரகக் கூநற 

ற்தகணக குநறப்தறட்டபவு க்களுக்கு இவ்றகப்பு 

ங்கப்தட்டிபைக்கறன்நது. ரங்கள் இது தரடர்தறல் கடந் 

வு தசனவுத்றட்ட றரத்றல் உகரற்நறகதரதும் 

குநறப்தறட்டிபைந்கரம். ஞ்சற க்களுக்கும் இவ்ரபொ றன் 

இகப்பு ங்கப்தடும் ன்பொ அப்கதரது தகப அகச்சர் 

அர்கள் ங்களுக்கு ரக்குபொற அபறத்ரர். ஆணரல், 

ற்ததரளது அர்களுக்கு கடன் அடிப்தகடறல் றன் 

இகப்தறகண ங்குற்கரண தடிங்கள் றறகரகறக்கப் 

தட்டுக் தகரண்டிபைக்கறன்நண. ஆம்தத்றல் லள்குடிகநற 

க்களுக்கு இனசரக ங்கற றன் இகப்தறகணத் 

ற்ததரளது ன்,  கடன் அடிப்தகடறல் ங்க இபைக்கறநரர் 

கள் ன்தது ணக்குத் தரறறல்கன. அககத்றல்- 

 
ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ශේ හයණඹ ළන අශප් ර ඳ්  ඹ ශ් න්ේ 

න්නට ඕනෆ. නළත ඳදිංචිීමේරට රේ වුණ අඹට  ශඳයදී 

electricity connection එේ  බුණහ නේ, ඒ අඹට ශනොමිශල් 

ශදනහ. ලින් විදුලි ේඵන්ධතහේ  බිරහ ඊට ඳසශේ යුද්ධඹ 

නිහ ඒ ේඵන්ධතහ නළ  වුණහ නේ, එඹහ ලින් connection 

fee එේ ශපු ශශනේ. ඒ  නිහ තභයි එඹහට ශදළනි තහශේ 

ශනොමිශල්භ දුන්ශන්. නමු්  ඒ ළන ශනොශයි දළන් රලසනඹ 

 ශඵන්ශන්.  
 
ගරු ඉ. චහල් 0ස නිර්භරනහද්ද භවතහ 
(ரண்புறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
இல்கன. 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
දළන්  ඉන්න ශොඩේ ශදශනේ මීට ලින් දහ්  විදුලිඹ 

අයශන  නළ  අඹ. ඒ විතයේ ශනොශයි, ශේ අලු්  ළඩ පිබඳශශ 

ඹටශ්  අපි ඒ ශොල්රන්ශස ශල් ඹරින් යරහ්  ශදනහ. 

ඇ් තටභ ශේ මුදරට ශඳොලිඹකු්  නළවළ. අවුන්දු වඹකින්  ඉතහභ 

කුඩහ හරිලින් තභයි ශන්ශන්. ශේ අලු්  ළඩ පිබඳශශේ. 

ලින්  බුණු ර ඳ්  ඹ අනු ලින් connection  බුණු අඹටයි 

අපි විදුලිඹ දුන්ශන්.  අපි ශේ කිඹන්ශන් අලු න්භ ශල් වදපු අඹ 

ළනයි. 

 
ගරු ඉ. චහල් 0ස නිර්භරනහද්ද භවතහ 
(ரண்புறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகப அகச்சர் அர்ககப, லங்கள் தசரல்து 

உங்களுக்குச் சரறரக இபைக்கனரம். ஆணரல், ங்களுகட 

தறகசங்கபறல் அப்தடி றன்சரம் ங்கப்தடறல்கன. கட்சற 

அடிப்தகடறல்ரன் ங்கப்தட்டது. ரன் பபௌல் அக 

கநபகரகச் தசரல்பௌறபைந்கன். அகச்சபைகட தரகுற 

ஆட்களுக்கு பன்நரறக அடிப்தகடறல் ங்கப் 

தட்டிபைந்து. இன்பொ - 

 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

න් භන්ත්රීතුභනි, භහශන්න. භභ අද් , ශවට්  

ේපර්ණශඹන්භ ඔඹ දිසත්රිේ ඳශවේභ ඹන්න හිටිශ . අද ශේ 

විහදඹ නිහයි  ඒ භන cancel ශශේ. කිසිභ ඳේ ඳහට ඳදනභේ 

නළ  වළශභෝටභ විදුලිඹ ශදනහ. කිසි ශනකුට ශේදඹේ 

යන්ශන් නළවළ, භන්ත්රීතුභහ. භභ ඒ  කීශභන් කිඹනහ. භභ 

ගිඹහ, අේඳහයට. භභ ගිඹහ, භඩශපුට. භභ ගිඹහ, ත්රිකුණහභරඹට.  

 
ගරු ඉ. චහල් 0ස නිර්භරනහද්ද භවතහ 
(ரண்புறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

லங்கள் டக்குக்கு கண்டும். அங்கு ந்து 

ங்களுகட க்ககபப் தரர்க்ககண்டும்.   

 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

අපි ඒ ශල් දීපු විධිඹටභ ශදනහ, කිසිභ ශේදඹේ නළතු. 

අවුන්ද්ශදන් ඳසශේ භභ එනහ, න් භන්ත්රීතුභහ. අනිහර්ඹශඹන්භ 

එනහ. 

 
ගරු ඉ. චහල් 0ස නිර්භරනහද්ද භවතහ 
(ரண்புறகு இ. சரள்ஸ் றர்னரன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 

Okay. You are welcome.  

தகப அகச்சர் அர்ககப, லங்கள் அங்கு ந்ரல், 

ரங்கள் அற்கநச் சரறரண வுகளுடன் தபறரகத் 

பைகரம். கடந் கரனங்கபறல் றண்ப்தப்தடிம் 

தகரடுக்கப்தட்டரபம், அங்குள்ப அகச்சர் தசரன்ணதடி, 

அர்கள் பல் இகப்பு ங்கப்தட்ட ஆட்கள் ன்தக 

ரன் ற்பொக்தகரள்பரட்கடன். தணன்நரல், அங்குள்ப 

றன்சர ததரநறறனரபபைக்கு அகச்சரறடறபைந்து 

தடிதரன்பொ கதரகும். அந்ப் தடித்றல் உள்பர்களுக்கு 

ட்டும்ரன் றன் இகப்பு ங்கப்தட்டது ன்தக 

ங்களுக்கு இந் கத்றல் தசரல்பௌக்தகரள்ப 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

றபைம்புகறன்கநன். அககத்றல் லங்கள் ங்களுகட 

தறகசங்களுக்கு கண்டும். அங்கு ங்களுகட டக்கு 

ரட்டங்கபறல் த்கண கறரங்களுக்கு றன் இகப்பு 

இல்கன; த்கண வீடுகளுக்கு றன் இகப்பு இல்கன 

ன்தகக் கண்டநறந்து, அற்பொக்கு ன்ண கரம் ன்தக 

லங்கள் கடிரக அநறகண்டும் ன்பொ ரன் உங்கபறடம் 

ககட்டுக்தகரள்ப றபைம்புகறன்கநன். 

அககத்றல் ரன்  இன்பொ டந் எபை சம்தத்கப் 

தற்நறபெம் இங்கு தசரல்ன கண்டும். அது உங்களுகட 

அகச்சு சம்தந்ப்தட்ட றடரக இல்னரறட்டரபம் 

அசரங்கம் சம்தந்ப்தட்ட றடம் ன்தரல் அகணச் 

தசரல்பௌக்தகரள்ப றபைம்புகறன்கநன். அரது, இன்பொ ரன் 

ஏர் அகச்சறன் தசனரபக அது அகச்சறல் சந்றத்து எபை 

றடம் தரடர்தரகக் ககட்டிபைந்கன். அகண அர் 

ற்பொக்தகரண்டரர்.  "உண்கறல் அந் றடம் தசய்ப்தட 

கண்டும் ன்தக ரன் அநறகன்; ஆணரல், அக 

அபல்தடுத்றணரல் உங்களுகட தறகசத்றகன இபைக்கறன்ந 

அகச்சர் ந்து அக றபொத்றறடுரர்; ஆகக, ன்ணரல் 

அது படிரது" ன்பொ அர் தசரன்ணரர். ஏர் அகச்சறன் 

தசனரபர் இப்தடி தசரல்கறன்நரர் ன்நரல், ங்கக ஜணரம் 

இபைக்கறன்நது? "குநறத் ஆத்றல் ங்களுகட 

தகுறறபள்ப ரப தரரளுன்ந உபொப்தறணர்கபறன் 

ககதளத்கப் ததற்பொக்தகரண்டு ந்ரல் அது குநறத்து 

டடிக்கக டுப்பீர்கபர?" ணக் ககட்கடன். அற்கு அர், 

"அறல் அந் ரன்கு கதபைம் ககதளத்றடுது 

பக்கறறல்கன; அறகரபள்பர்கள் ககதளத்றட 

கண்டும்" ன்பொ தசரன்ணரர். ஆகக, குநறத் றடத்க 

கடபகநப்தடுத்துற்கு உங்களுகட அசரங்கத்றல் 

இபைக்கறன்ந அகச்சர் இகடபேநரக இபைக்கறன்நரர் ன்தக 

லங்கள் றபங்கறக்தகரள்ப கண்டும். ணக, இந் 

அசரங்கத்க ல்னரட்சற அசரங்கம் ன்பொ க்கள் 

தசரல்கறன்நகதரறபம் அன் ஆட்சற அங்கு சரறரண பகநறல் 

கடததநறல்கன ன்தக ரன் இந் கத்றல் 

தசரல்பௌக்தகரள்ப றபைம்புகறன்கநன்.  

கடந் ஆட்சறக ரற்ந கண்டும் ன்பொ 

உகத்ர்கபறல் ரங்களும் அடங்குகறன்கநரம். லங்கள் 

அக அநறந்றபைப்பீர்கள் ன்பொ ரன் றகணக்கறன்கநன். 

இன்பொ டக்கறன்ந எவ்தரபை சம்தத்கபெம் 

தரர்க்கும்ததரளது ங்களுக்கு றகவும் ககணரக 

இபைக்கறன்நது. ஆணரல், ங்களுக்குச் சபகக தசய் கண்டும் 

ன்பொ ரங்கள் றர்தரர்க்கறல்கன. அககம் க்களுக்குச் 

சரறரண கசககச் தசய் கண்டி அறகரரறகள் 

தறகறட்டரல் அகப் தற்நறக் ககட்கறன்ந ல்னக 

ங்களுக்கறல்கன. தணணறல், குநறத் றடம் சம்தந்ரக 

சம்தந்ப்தட்ட அகச்சரறடம் ரங்கள் தரறப்தடுத்றணரல் 

அக அந் அகச்சர் ற்பொக்தகரள்கறன்நரர்; தசனரபர் 

ற்பொக்தகரள்கறன்நரர். ஆணரல், அந் றடத்கச் தசய் 

ஆத்ரகறன்நகதரது, "உங்கள் அகச்சர் ங்கபறடம் 

பைரர். அணரல் ரங்கள் என்பொம் தசய் படிரது" ன்பொ 

அர்கள் தசரல்கறன்நரர்கள். இது உங்களுகட அகச்சு 

சம்தந்ப்தடர றடரக இபைந்ரபம் இந் அசரங்கத்றல் 

அங்கம் கறக்கறன்ந அகச்சர் ன்ந ககறல் - சம்தறக்க 

க்க அகச்சபைம் இப்ததரளது இங்கு இபைக்கறன்நரர் - 

லங்கள் இக றபங்கறக்தகரள்ப கண்டும். ல்னரட்சற ன்தது 

க்கள் த்றறல் ற்தட கண்டும். கட்சறத் கனர்கள் 

த்றறல் ல்பௌக்கம் ற்தடுது ல்னரட்சறல்ன. அடிட்ட 

கறர க்கள் த்றறல் ல்பௌக்கம் ற்தடும்கதரதுரன், 

இந் அசரங்கத்கத் ரங்கள் ற்பொக்தகரண்டது ல்னது 

ன்ந ண்ம் க்கள் ணறல் ற்தடும்கதரதுரன் அது 

ல்னரட்சறரக அகபெம். ங்களுகட க்ககப அடக்கற 

எடுக்குகறன்ந அசரங்கம் ற்பொம் கட்சறத் கனர்களுக்கு 

த்றறல் ற்தடுது ரத்றம் ல்பௌக்கம் அல்ன ன்தக 

ரன் உங்களுக்குச் தசரல்பௌக்தகரள்ப றபைம்புகறன்கநன்.  

கடந் 2ஆந் றகற பல்கனத்லவு ரட்டத்துக்கு தகப 

லன்தறடித்துகந அகச்சர் றஜம் தசய்றபைந்ரர். 

உண்கறல் கற்கத்க்க றடம். அங்கு றஜம் தசய் 

அகச்சர் "தன் தகுறறல் இபைந்துபைகறன்ந லணர்ககபக் 

கட்டுப்தடுத்துரகவும் 'சறபௌண்டர்' பனம் கடற்தநரறல் 

தசய்கறன்நர்கள் 12 கறகனர லற்நபைக்கு அப்தரல் தசன்பொ 

தரறல் தசய்க உபொறப்தடுத்துரகவும் 'கனற்' 

பகநபனம் லன்தறடிறல் ஈடுதடுகத் கட தசய்ரகவும் 

பல்கனத்லவு ரட்ட அசரங்க அறதர் பன்ணறகனறபம் 

ற்பொம் ங்கள் பன்ணறகனறபம் லன்தறடித் 

றகக்கபத்ர்கபறடம் ரக்குபொறபறத்றபைந்ரர். ஆணரல், 

சம்தந்ப்தட்டர்கள் ரம் றகணத்ரபொரன் இன்பொம் 

தரறல் தசய்கறன்நரர்கள். அரது 2ஆம் றகற அந் 

ரட்டத்றல் தகரடுக்கப்தட்ட ரக்குபொற இன்பொ 7ஆம் றகற 

கடபகநறல் இல்கன. அப்தடிரணரல் ரக்குபொற 

ங்குது ட்டுந்ரன் அசரங்கத்றன் ககனர? அல்னது 

க்களுக்கரகச் தசற்தடுதுரன் அசரங்கத்றன் 

ககனர? இது இந் அகச்சு சரர்ந் றடரக 

இல்னரறட்டரபம் உங்களுகட அசரங்கம் சரர்ந் 

றடரக இபைக்கறன்நதடிரல் ரன் இகண உங்களுகட 

கணத்துக்குக் தகரண்டு றபைம்புகறன்கநன். தணன்நரல் 

சறபௌண்டர்பனம் அட்கட தறடிப்தது 12 கறகனர லற்நபைக்கு 

அப்தரல் இடம்ததந கண்டும். ஆணரல், சம்தந்ப்தட்டர்கள் 

2 கறகனர லற்நபைக்குள் இந்த் தரறபௌல் ஈடுதடுகறன்நரர்கள்.  

2 கறகனர லற்நபைக்குள்கப அர்கள் அந்த் தரறபௌல் 

ஈடுதட்டரல் சறநற அபறல் இந்த் தரறகனச் தசய்கறன்ந 

லணர்கள் ங்கு தசல்து? இன்பொ இப்தடிப்தட்ட எபை 

றகனரன் இபைக்கறன்நது. ணக, ரக்குபொறககப ட்டும் 

ங்கறறட்டு ங்களுகட க்ககப ரற்ந 

றகணக்கரலர்கள்! ஆணரல், ங்களுகட க்கள் தரடர்ந்தும் 

ரந ரட்டரர்கள் ன்தக இந் அசரங்கத்துக்கும் குநறத் 

எவ்கரர் அகச்சுக்கும் தசரல்பௌ றகடததபொகறன்கநன். 

ன்நற.   

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් ඳහඨලී ්ේපි යණ අභහතයතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

25 හරඹේ  ශඵනහ.  

ඊට රථභ වුන්  ශවෝ භන්ත්රීයශඹේ න් ශලවහන් ශේභසිංව 

භන්ත්රීතුභහශස නභ මරහනඹ වහ ශඹෝජනහ යන්න. 

 
ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, "ශේ අසථහශේ න් ශලවහන් 

ශේභසිංව භන්ත්රීතුභහ මරහනඹ ත යුතුඹ"යි භභ ශඹෝජනහ 

යනහ. 

 
රලසනඹ විභන රදි්ද,  බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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අනුරරු ගරු ප්ේ. එපත. ආන්දද කුභහයසරි භවතහ මරහනප්ඹ්ද 
ඉ ක වුප්ඹ්ද,  ගරු ප්ලවහ්ද ප්ේභසංව භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அன்தறநகு, ரண்புறகு கஜ.ம். ஆணந் குரசறநற அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனக, ரண்புறகு தசயரன் கசசறங்க 

அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 

Chair and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

 

 
[අ.බහ. 4.02] 

       
ගරු ඳහඨලී චපතිළක යණක භවතහ (භවහනගය වහ 

ඵසනහහිය ංර්ධන අභහතයුරභහ  
(ரண்புறகு தரட்டபற சம்தறக க்க - ரக ற்பொம் கல் 

ரகர அதறறபைத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 

Megapolis  and Western Development) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අපි ඉතහභ සතු න්ත 

ශනහ, ශේ විහදඹට අඳට අසථහේ රඵහ දීභ ළන. ශභොද 

විදුලි ඵරඹ වහ ඵරලේ ඹ කිඹන්ශන් ව සභ අශප් ජනතහට 

ඵරඳහන, යශට් ආර්ක ඹට ඵරඳහන, භහජ ජීවිතඹට ඵරඳහන 

ශදඹේ.  1969 දී විදුලි ශදඳහර්තශේන්තුශන් ශේ යශට් රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ  පිහිටුන අසථහශේ ශේ යශට් සිඹඹට 4ටයි 

විදුලිඹ  බුශ්ඩ. ඊට ඳසු  ඳ්  වූ රථභ විදුලිඵර අභහතයයඹහ වූ 

ෛභත්රීඳහර ශේනහනහඹ භළ තුභහශස නිට්  එට විදුලිඹ 

 බුශ්ඩ නළවළ. විදුලිඹ යශට් ආර්ක ශ  ශේ තයේ තීයණහ් භ 

හර්ඹ බහයඹේ 70 හනුශේ ඉසට ශශේ නළවළ. නමු්  අද ශන 

ශොට විදුලිඹ යශට් ආර්ක ශ  තීයණහ් භ ඩ ඉභේ දයනහ; 

භහජශ  ඉතහභ තීයණහ් භ ඩ ඉඩභේ දයනහ. ෆභ ඳළඹේභ 

විදුලිඹ අහිමි වුශණෝ  ආන්න ලශඹන් යශට් ආර්ක ඹට සිදු 

ශන ඵරඳෆභ න්පිඹල් මිලිඹන 200්  - මිලිඹන 265්  අතය 

ශනහ. ඒ හශසභ භහජයීඹ ලශඹන් ් තහභ අශප් ජංභ 

දුයථනශ  ඉන් අශප් නිශසර  ශඵන වව උඳයණ දේහ, 

හර්ඹහරර  ශඵන උඳයණ දේහ  ශඵන ඵරඳෆභ් , ඒ 

හශසභ භහජ ශද්ලඳහරන අංලරට එහි  ශඵන ඵරඳෆභ්  ඉතහ 

විලහරයි. 

ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ංකීර්ණඹට විදුලිඹ නළ  වුණහ, 

ජනහධිඳ තුභහශස ජනහධිඳ  හර්ඹහරඹට විදුලිඹ නළ  වුණහ, 

අග්රහභහතයතුභහශස නිට විදුලිඹ නළ  වුණහ. එතශොට අඳට 

හිතහ න්න පුළුන්, ශේ අර්බුදඹ හභහනය භව ජනතහට ය 

ආහයශඹන්ද ඵරඳහන්ශන් කිඹරහ. ශේ අසථහශේදී භභ 

ළභළ යි, ශේ යශට් ඳතුන්හ ඇ  මිථයහ භත කිහිඳඹේ ළන ථහ 

යන්න. ඳශමුශන්භ යට තුශ සථහනීඹ ලශඹන් විදුලිඹ බි 

ළටීේ ඇ  ශන්න පුළුන්. භවය අසථහර විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹ, ඒ හශසභ රංහ විදුලි (පුද්ලි) භහභ ලින් 

දළනුේ දීභකින් ඳසශේ විදුලිඹ වින්ධි කිතිභේ යනහ, 

අලු් ළඩිඹහ ටයුතු, නඩ් තු ටයුතු වහ. එශවභ්  නළ් නේ 

වදිසි ත් ් ඹන් නිහ, සබහවි විඳ්  නිහ, හරගුණි විඳ්  

නිහ, ශද්ලගුණි විඳ්  නිහ ඒ හශසභ භවය අසථහරදී 

ඵරශඳොශයෝ තු ශන්න ඵළරි තහේණි රලසන නිහ රශද්ලරට 

විදුලිඹ අහිමි ශන්න පුළුන්. නමු්  යටට විදුලිඹ අහිමි ශන්න 

ඵළවළ. රශද්ල ලශඹන්, සථහනීඹ ලශඹන් ඹේ ඹේ සථහනර 

විදුලිඹ අහිමි වුණහට යශට්භ විදුලි ඳද්ධ ඹ බි ළශටන්නට විධිඹේ 

නළවළ.  

අපි දන්නහ, ශේ යටට ඉතහභ ඵයඳතශ යනඹේ 

සුනහමිශඹන් ඇ  වුණු ඵ. ඒ සුනහමි යනශඹන් ශයශ තීයශ  

ේපර්ණ විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට ඵරඳෆභේ ඇ  වුණහ. නමු්  යශට් 

විදුලිඹට ඵරඳෆභේ ඇ  වුශ්ඩ නළවළ. ඒ හශසභ 2011 ර්ශ  

දකුණු රශද්ලඹට ආ සුබඳ සුශඟ නිහ දකුණු රශද්ලශ  විදුලිඵර 

ඳද්ධ ඹට විලහර වහනිඹේ වුණහ. නමු්  යශට් විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට 

වහනිඹේ සිද්ධ වුශ්ඩ නළවළ.  

ශභතළන  ශඵන විශලේ ත් ් ඹ තභයි ඳසු ගිඹ අවුන්ද්ශද් 

ළප්තළේඵර් 27ශනි දහ, ඒ හශසභ ශේ ශර් ශඳඵයහරි 25 ව 

ශේ ශර් භහර්තු 13 කිඹන දස තුශන්දීභ යශට්භ විදුලිඵර 

ඳද්ධ ඹ ඇනහිටීභ. ඇ් තටභ ත්  තහේ යශට්භ විදුලිඵර 

ඳද්ධ ඹ ඇනහිටින්නට නිඹමිත  බුණහ. ඒ, ශොටුශොඩ විදුලි 

ට්රහන්සශෂෝභයඹ අංඹ ඇ  වුණු අර්බුදඹේ නිහ. එදහ ඒ විදුලි 

ට්රහන්සශෂෝභයඹ නිසි ආහයඹට රිඹහ් භ ශනොවුණහ නේ එද්  

ශේ යශට් භසත විදුලි ඳද්ධ ඹ බි ළශටන්නට නිඹමිත 

 බුණහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ශරෝශ  යුද්ධඹේ  ශඵන 

යට්  ශේ ආහයඹට භහ කිහිඳඹේ ඇතුශත යශට්භ විදුලිඵර 

ඳද්ධ ඹ බි ළටීභට ශවේතුේ නළවළ. ඒ හභහනය හයණඹේ, 

හභහනය තහේණි හයණඹේ, ඕ වළභ දහභ ශේ යශට් ශරහ 

 ශඵනහ කිඹරහ කිඹන්නට කිසිභ ශශනකුට ඵළවළ. ශේ පිබඳඵ 

කීභ අනිහර්ඹශඹන්භ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  ඳහරන 

අධිහරිඹ, විශලේශඹන්භ එහි ශභනහහති් ඹ ශන ඹන 

හභහනයධිහතියඹහ ඇතුළු පිරි බහය ත යුතු ශනහ.  

ඊශඟට, ත්  භත කිහිඳඹේ ඳතුයහශන ඹනහ. එයින් 

එේ තභයි යශට් විලහර නිඹඟඹේ  ශඵනහ කිඹරහ කිඹන එ.  

ඒ අමලි අතයඹේ. ශේ යශට් එළනි ආහයඹ කිසිභ 

නිඹඟඹේ නළවළ.  

ශේ යශට්  ශඵන්ශන් හභහනය ත් ් ඹේ. ශේ යටට 

ශභෝේ සුශං ර් ශදේ රළශඵන ඵ අපි වුන්්  දන්නහ. 

එේ ඊහන දි ශභෝේ සුශඟ. අශන නිරිත දි ශභෝේ 

සුශඟ. ශේ ශභෝේ සුශං ර් ශදශන්භ රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරශ  ජර ඳද්ධ ඹට, විශලේශඹන්භ අශප් කුඩහ ජර විදුලි 

ඵරහහයරට ඳභණේ ශනොශයි, රධහන ජර විදුලි ඵරහහයරට 

ජරඹ රළශඵනහ. නිරිත දි ශභෝේ සුශ ශේ හභහනය ්රභඹ 

තභයි අශරේල් භහශ  අන්තර් ශභෝේ ළසි ඇවිල්රහ, භළයි 

භහශ  ශභෝේ ළසි ආයේබ ීමභ. ඒ හශසභ නිරිත දි ශභෝේ 

සුශ ශේ සබහඹ තභයි අන්තර් ශභෝේ ළසි ඔේශතෝඵර් 

භහශ  ඇවිල්රහ, ශනොළේඵර් භහශ  ශභෝේ ළසි ඇ  ීමභ. ඒ 

හශසභ වුන්්  දන්නහ, ජනහරි, ශඳඵයහරි, භහර්තු, අශරේල් 

කිඹන්ශන් ශේ යටට ඳහඹන හරඹේඹ කිඹන එ. එශවභ නේ 

අපි ඵරන්න ඕනෆ, ජනහරි භහශ  ඹේ කිසි අර්බුදඹේ  බුණහද 

කිඹරහ. අශප් යශට්  ශඵන රධහන ජර විදුලි ඵරහහයර උඳරිභ 

ධහරිතහ ගිහ ශොට් ඳළඹ 1200යි. ජනහරි භහශ  01ළනි දහ 

ආයේබ ශශේ ගිහශොට් ඳළඹ 1100න්. 

 ඳසු ගිඹ ය ණනහභ ශනො බුණු න් ජර අසළන්නේ  

එේයි ශභය රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ආයේබ ශශේ. ඒ 

හශසභ ජනහරි භහඹ තුශ ඇ  වුණු ළසි නිහ ත්  ගිහ ශොට් 

ඳළඹ 250ේ අශප් ජරහලරට රහ එමින්  ශඵනහ. ඒ නිහ 

නිඹඟඹ අර්බුදඹේ  ශඵනහඹ කිඹන එ අමලි අතයඹේ 

කිඹරහ ශේ අසථහශේ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ. 

ශේ ජර විදුලිඹ ඳහවිච්චි ය  ශඵන ආහයඹ දිවහ ඵළලුහභ 

අපි ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ, මීට ඩහ දන්ණු ආහයඹට ජර 

හිඟඹේ  බුණු  2011, 2012, 2014 යර ඳහ, මීට ඩහ ඉතහ 

ඵයඳතශ විධිඹට ජර අර්බුදඹේ  බුණු අසථහර ඳහ විදුලිඵර 

ඳද්ධ ශ  බි ළටීේ සිද්ධ ශරහ නළවළයි කිඹන එ. අපි 

දන්නහ, 2011 ජූනි භහශ  සිට 2012 ළප්තළේඵර් භහඹ දේහ 

භහ 16ේ ළසශේ නළවළ; ජරහලර ජරඹ  බුශ්ඩ නළවළ; 

විේශටෝරිඹහ ජරහලඹ ේපර්ණශඹන්භ සිිනරහ  බුශ්ඩ කිඹරහ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

එළනි ත් ් ඹේ ඹටශ් ්  කිසිභ අසථහ ශේ ආහයශ  

අර්බුදඹේ භතු වුශ්ඩ නළවළ. එශවභ නේ ඉතහභ ඳළවළදිලි 

ශභතළන රලසනඹේ භතු ශනහ, ශච්තනහන්විත ජර විදුලි 

ඵරහහයර ජර භට්ටභ ඵසරහ අර්බුදඹේ ඇ  කිතිශේ 

රඹ් නඹේ  ශඵනහද කිඹහ. ඳසු ගිඹ ය  ණනහ තුශ ශේ 

යශට් ජර විදුලිඹ ඳහවිච්චි ය  ශඵන ආහයඹ; ජර විදුලි ංචිත 

ශඹොදහ ශන  ශඵන ආහයඹ දිවහ ඵළලුහභ අඳට ඳළවළදිලි 

ශඳශනනහ ඉතහභ ඵයඳතශ විධිශ  ජර විදුලි අර්බුදඹේ ඇ  න 

ආහයඹට ජරඹ ඳරිවයණඹ ය  ශඵන ඵ. 

 ඊශඟට, අඳට ධහරිතහේ නළවළයි කිඹන එ, ධහරිතහ භදි 
කිඹන එ අමලි අතයඹේ. ධහරිතහ ඳළ් ශතන් ් තහභ අඳට 

න්ණු ශදේ ළද් . එේ උඳරිභ ධහරිතහ ශදන්න පුළුන්ද 
කිඹන එ. අශන දිනඹ ලේ  ධහරිතහ ශදන්න පුළුන්ද 

කිඹන එ. අද අශප් යශට්  ශඵන විදුලි ඵරහහය සිඹල්ශල්භ 

එතු ් තහභ අඳට  ශඵන උඳරිභ ධහරිතහ ශභහ ශොට් 
3981ේ. ඔඹ ශභහ ශොට් 3981න් 306ේ වුණු කුඩහ ජර විදුලි 

ඵරහහය, 123ේ වුණු සුශං ඵරහහය  ඒ ඔේශොභ අයින් ශ්  
අඳට  ශඵනහ ඉතහභ ඳළවළදිලි, පිරිසිදු ශභහ ශොට් 3000ට 

අධි රභහණඹේ. ඒ හශසභ තහඳ විදුලි ඵරහහය  ශඵනහ ශභහ 
ශොට් 2100ේ. එශවභ නේ 3900ේ  ශඵන තළන 2200 

2300 උඳරිභ විදුලිඹ ධහරිතහේ ශදන්න ඵළවළයි කිඹන්න පුළුන් 

හටද? ධහරිතහශේ රලසනඹ  ශඵන්ශන් ශොතළනද? ශේහට 
ආශඹෝජනඹ ය  ශඵන්ශන් වුද? ශේහට ආශඹෝජනඹ ය 

 ශඵන්ශන් ශේ යශට් ජනතහ ණඹ ශරහයි.  

ශේ ෆභ විදුලි ඵරහහයඹටභ ශරහ  ශඵන්ශන් ඳණසඳන් 

රේඹේ න ශේ යශට් නිශස හිමිඹන්, ර්භහන්ත හිමිඹන් ව 
විදුලිඵරඹ ඳහවිච්චි යන අශනේ හණිජ භධයසථහන. ඒ නිහ 

උඳරිභ විදුලිඵර ධහරිතහ රඵහ දීභ පිබඳඵ රලසනඹේ නළවළ. එශවභ 
නේ ලේ ශ  රලසනඹේ  ශඵනහද? ශේ සිඹලුභ විදුලි 

ඵරහහයර ලේ ඹ එතු ශහට ඳසශේ අඩුභ තයමින් ගිහ 
ශොට් ඳළඹ 65ේ දිනට රඵහ ශදන්න පුළුන්. වළඵළයි, දින 

ඉල්ලුභ ගිහ ශොට් ඳළඹ 42යි. එශවභ නේ 65ේ  ඹහ ශන 42ේ 
ශදන්න ඵළවළයි කිඹන්ශන් ශොශවොභද? එශවභ කිඹන්න 

කිසිශේ් භ වළකිඹහේ නළවළ. ශේ ශේ යට ශනොභඟ ඹන්න 

ඇතළේ තේඩි පිරිේ විසින් ශොඩනඟන රද ථහේ;                   
මිථයහ භතහදඹේ. ඒ නිහ රංහශේ විදුලිඵර ේශේ්රශ  අද 

ඳ න ත් ් ඹ තුශ ධහරිතහ පිබඳඵ  එළනි රලසනඹේ,  විදුලිඹ 
ළඳයීභ පිබඳඵ රලසනඹේ කිසිශේ් භ ශනොභළ  ඵ ශඵොශවොභ 

කීශභන් අපි රහල යන්න ඕනෆ.  

ඊශඟට, ඳද්ධ ඹ අභතුලිතයි කිඹනහ. රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරශඹන් අශප් ආර්ක  ශොමිභ හර්තහේ ඉල්ලුහභ ඒ 
හර්තහශේ කිඹහ  ශඵන රධහන හයණඹ න්ශන් නිඹඟඹ් , 

ලින් කිඹපු ධහරිතහ පිබඳඵ රලසනඹ්  ශනොශයි, ඳද්ධ  
අභතුලිතතහයි. ඳද්ධ ශ  අභතුලිතතහට  කිඹන්න ඕනෆ 

වුද? ශේ ඳද්ධ ඹ ළරසුේ යරහ  ශඵන්ශන් වුද? ශේ 

ඳද්ධ ඹ ළරසුේ ය  ශඵන්ශන් අභහතය භ්ඩඩරඹේ් , යහජය 
නහඹ් ඹේ් , ශේ ඳහර්ලිශේන්තු්  ශනොශයි. ශේ 

ඳද්ධ ඹ ළරසුේ ය  ශඵන්ශන් හභහනයහධිහරින්, 
ේශරේණ ටයුතු යන අ ශර් හභහනයහධිහරින්, 

විදුලිජන අංලශ  අ ශර් හභහනයහධිහරින් විධිඹට ඉන්න 
විද්්  ඉංකයශන්න් පිරිේ විසිනුයි. ශේහට විලහර ලශඹන් අපි 

අයමුදල් ේඳහදනඹ ය  ශඵනහ.  

උදහවයණඹේ වළටිඹට ් ශතෝ  දකුශ්ඩ ඳද්ධ ඹ 
අභතුලිතයි කිඹරහ කිඹනහ. දකුශ්ඩ ඳද්ධ ඹ අභතුලිතයි 

කිඹන්ශන් ශොශවොභද? දකුශ්ඩ වේඵන්ශතොට යහඹ ඉදි වුණහ; 

භ් තර ගුන් ශතොටුශඳොශ ඉදි වුණහ. ශඵලිඅ් තට න ළඳයුේ 
භධයසථහනඹේ රඵහ ශදන්න ශොච්්ය අයමුදරේ යජඹ ළඹ 

ශහද? ඒ හශසභ අේඵරන්ශොඩ ඉන් හල්රට විදුලිඹ ශන 
ඹන්න ශොච්්ය අයමුදරේ යජඹ ළඹ ශහද? අපි ශේහ ළන 

ල්ඳනහ යරහ ඵළලුහභ, යජඹ ඳසු ගිඹ හරශ  ආන්න 
ලශඹන් න්පිඹල් බිලිඹන 45ට ආන්න රභහණඹේ ශේ 

ේශරේණ ඳද්ධ රට ළඹ ය  ශඵන ඵ ශඳශනනහ. එශවභ 

නේ හට්  කිඹන්න ඵළවළ, ශේ ේශරේණ ඳද්ධ  තුශ ඇ  
ශරහ  ශඵන අභතුලිතතහ ළන. දළන් ඒ ළන කිඹන්න ශදඹේ 

නළවළ. ඒ ළන ථහ යන අඹ ඉන්නහ නේ, ඒ අඹ මුලින්භ 
තභන්ශස ඳදවිලින් අයින් ශරහ ශේ කීභ බහය අයශන ඳසු 

ගිඹ ය 10 තුශ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඒ අඹට ශහපු ළටුඳ 
ආඳසු යජඹට ශරහ ඒ අඹ ශේ ළන ටයුතු යන්න ඕනෆ. 

එශවභ නළ  ශේ ඳද්ධ ශ  අභතුලිතතහේ ළන හට්  

ථහ යන්න කිසිභ අලයතහේ නළවළ. 

ශනොශයොච්ශ්ෝශල් රේවිජඹ ඵරහහයඹ ශරොකු ළඩියි කිඹරහ 

අද භවය අඹ කිඹනහ. රේවිජඹ ඵරහහයඹ තුබඳන් ශභහශොට් 

900ේ නිඳදනහලු. ඒ ඳද්ධ ඹට දයහ න්න ඵළරිලු. නමු් , 

ඔඹ රේවිජඹ ඵරහහයඹ එතළන වදන්න අලය යන 

ඉංකයශන්න්භඹ තීන්දු ් ශ්  කිසිභ ශද්ලඳහරනඥඹකු ශනොශයි. 

ඒ විතයේ ශනොශයි. ශේ රේවිජඹ ඵරහහයශ  ශභහශොට් 

900ේ නිඳදීමභ ළඩියි කිඹන අඹ ත්රිකුණහභරශ  ශභහශොට් 

4000 ල් අඟුන් ඵරහහයඹේ ඉදි යන්න ශඹෝජනහ යරහ 

 ශඵනහ, තභන්ශස ජන ළරසුේලින්. එශවභ නේ අඳට 

ඉතහභ ඳළවළදිලි ලශඹන් ශඳශනනහ, තහේණි ලශඹන් 

තභන්ශස යද හ ළනීභ වහ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ තුශ 

රිඹහ් භ න ඇතළේ පිරිස ටයුතු යන ඵ. 

රේවිජඹ ඵරහහයඹ ළන භහ විශලේශඹන් කිඹන්න ඕනෆ. ශේ 

රේවිජඹ ඵරහහයඹ ළන දළන ශන ථහ යන අඹ්  ඉන්නහ; 

ශනොදළන ථහ යන අඹ්  ඉන්නහ. ශේ යශට් භවළලි 

ළරළසශභන් ඳසශේ රථභ තහට 1980 ණන්ර ඳරිණඹ 

භඟින් ජන ළරසුේ ස කිතිභට අලය යන 

ඹන්ශ්රෝඳයණ, ඳද්ධ  ශනහහ. අපි ඒට කිඹන්ශන් WASP 

එ කිඹරයි. ඒ කිඹන්ශන්, ඉතහ  අඩු මිරට  විදුලිඹ ළඳයුේ රඵහ 

ශදන, දිගුහලීන ජන ළරළසභ වදන්ශන් ශොශවොභද කිඹන 

එයි. 1980 දලශ  ඒ අසථහශේ විදුලි ඉල්ලුභ ළඩි වුණු නිහ  

විශලේශඹන්භ විවත ආර්ක ඹ ඳළමිණිඹහ්  භඟභ ල් අඟුන් 

ඵරහහයඹ අලයතහ ඒ දිගුහලීන ජන ළරළසශේ ශඳන්හ 

දුන්නහ.  ශභොද, ජර විදුලිඹ හිඟයි කිඹන හයණඹ ශඳන්හ 

දුන්නහ. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, නමු්  අපි ශඵොශවොභ 

ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ, ඒ අසථහශේදී  අශප් යශට්  ඒ 

ඉංකයශන්න්න්ශස ජන ළරළසභ රිඹහ් භ කිතිභට ශේ යශට් 

ශද්ලඳහරන අධිහරිඹ භ්  වුශ්ඩ නළවළ කිඹන හයණඹ. අන්න 

එතළනදී ශේ යශට් ශද්ලඳහරන අධිහරිඹට ශ්ෝදනහේ 

ශශනන්න පුළුන්, නිසි අසථහශේදී නිසි උඳශද්ලඹ භත ඒ 

ඵරහහයඹ ඉදි ශශේ නළවළ කිඹන එ ේඵන්ධශඹන්. 1988දීයි 

ඳශමුළනි ල් අඟුන් ඵරහහයඹ එන්න නිඹමිත  බුශ්ඩ. නමු් , 

ඒ ල් අඟුන් ඵරහහයඹ ඳද්ධ ඹට ආශේ 2011 ර්ශ යි. ඒ 

නිහ ඒ අර්බුදඹ්  එේ අඳට විලහර ඵරලේ  හිඟඹට මුහුණ 

ශදන්න සිද්ධ වුණහ. ඒ හශසභ 1994දී තීන්දුේ ් තහ, ශේ විදුලි 

ඵරහහයරට යජඹ ආශඹෝජනඹ යන්ශන් නළවළ කිඹරහ. 

ඒශන් සිද්ධ වුශ්ඩ ශභොේද? ශඳෞද්ලි අංලශඹන් වදිසි 

විදුලිඹ මිරදී ළනීේරට ඹන්න අඳට සිද්ධ වුණහ. 1996දී භහ 

ශදට කිඹරහ විදුලිඹ මිරදී ළනීභේ ශහ.  
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භහ ශදට ආපු ශඳෞද්ලි විදුලි භහේ අවුන්දු 20ේ 

හිටිඹහ. ඒ නිහ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට් , රංහ නිජ ශතල් 

ංසථහට්  සිද්ධ වුණු ඳහඩු න්පිඹල් බිලිඹන 400ේ. ශේ 

න්පිඹල් බිලිඹන 400 ශීමභ අහන ලශඹන් ඹන්ශන් 

හශන්ද? අශප් ජනතහ පිටින්. ඳහන් පිටිලින්, කිරි පිටිලින් ඒ  

හශසභ අශනකු්  ඵදුලින් තභයි අහන ලශඹන් ශේ න්පිඹල් 

බිලිඹන 400 න්දිඹ ශන්න සිද්ධ ශරහ  ශඵන්ශන්. ඒ නිහ 

වදිසිශ  විදුලිඹ මිරදී ළනීභ කිඹන හයණඹ තුශ සිදු න්ශන් 

ඳළවළදිලිභ මුරය අඳයහධඹේ ඵ භත  ඹහ න්න ඕනෆ. අශප් 

යට එඹ ඔප්පු යරහ  ශඵනහ 1996 ඉරහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, එශවභ නේ ශේ පු් තරභ 

ඵරහහයඹ හශස්  වඳන්භේද? නළවළ. මුලින් ශේ  ඵරහහයඹ  

ශන්  සථහනර ඉදි යන්න ශඹෝජනහ ශහ. භහතය භහළල්ශල් 

ඉදි යන්න ශඹෝජනහ ශහ; ත්රිකුණහභරශ  ඉදි යන්න ශඹෝජනහ 

ශහ. ශනොශඹේ තළන්රට ගිහිල්රහ තභයි අහනශ  පු් තරභට 

ආශේ. ශේ ඵරහහයඹ ඉදි යන්න අ් න් ශශේ භහින්ද 

යහජඳේ භව් භඹහ ශනොශයි. ශභතළනදී කිඹළවුණහ,  භහින්ද 

යහජඳේ භව් භඹහ්  ශරොකු ශද්ලඳහරන අනතුයේ බහයශන ශේ 

ඵරහහයඹ ඉදි කිතිභ වහ අ් න් ශහ කිඹරහ. නළවළ. 

ශේ ගිවිසුභ අ් න් ශශේ එතුභහ ශනොශයි. ්න්ද්රිහ 

ඵ්ඩඩහයනහඹ භළ නිඹ ජනහධිඳ නිඹ විධිඹට සිටි අසථහශේ  

සුසිල් ශරේභජඹන්ත භවතහ ඇභ යඹහ වළටිඹට සිටින ශොට තභයි 

ශේ ඵරහහයඹ වහ ේඵන්ධ ගිවිසුභ අ් න් ශශේ. ශේ ඵරහහයඹ 

වදන්න ලින් ඵහය ශදන්න ගිශ  ඉන්දිඹහශේ NTPC ආඹතනඹට. 

නමු් , ඒ NTPC ආඹතනඹට  රඵහ ශදනහ ශනුට, චීනඹ විසින් 

ඉදිරිඳ්  යපු ශඹෝජනහේ භත, ශභහශොට් 300ේ නිසඳහදනඹ 

කිතිභ වහ ශේ ඵරහහයඹ ඉදියන්න තීයණඹ ශහ. ඒ අනු ඒ 

ගිවිසුභ 2005 ළප්තළේඵර් 30 ශනි දහ චීනශ දී අ් න් ශහ. ඒ 

ගිවිසුභ අ් න් ශශේ කිසිභ ශද්ලඳහරශඹේ ශනොශයි. ඒ 

ගිවිසුභට අ් න් ශශේ ඒ ශොඩ නඟපු චීන භහභ න 

CMEC භහභ් , රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ් . රංහ 

ශනුශන් ඒ ගිවිසුභට අ් න් ශශේ එට රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරශ  හිටපු හභහනයහධිහරි, ශජයසඨතභ ඉන්කයශන්න්හ, ඒ 

හශසභ රංහ විදුලි ඉන්කයශන්න් ංභශ  හිටපු බහඳ යඹහ 

න යංකය්  ශෂොන්ශේහ භළ තුභහයි. ඒ නිහ ''ඒ ශභහශොට් 300 

ළඩිඹ, ඒ ඵරහහයඹ ඹහන්ත්රි ලශඹන් ඵහරඹ, ඒශන් ශේ 

විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට රලසනඹේ ශරහ  ශඵනහඹ'' කිඹරහ කිඹන්න 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  අඹට ඵළවළ.  ඒ හශසභ, ඒ 

යහඳව ශ  අධයේරිඹ වළටිඹට සිටිශ  රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරශ  හභහනයහධිහතිරිඹ වූ බරහ ජඹීමය භව් මිඹයි. ඒ 

හශසභ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  සිටි හභහනයහධිහතින් කීඳ 

ශදශනේභ ශේ විදුලි යහඳව ඹ බහය ඉරහ  ශඵනහ. ඒ නිහ 

ශේ පු් තරභ ඵරහහයඹ දළන් තහේණි ලශඹන් ශදෝ හිතයි 

කිඹරහ ඒ කිසි ශශනකුට කිඹන්න ඵළවළ.  

භභ ඇභ යඹහ වළටිඹට  2010 භළයි භහශ දී විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹට බහය ් තහ. ඒ ඹනශොට අඳ ඉදිරිශ  අභිශඹෝ 

ණනහේ  බුණහ. ඉන් ඳශමු අභිශඹෝඹ න්ශන්, 24 ඳළඹභ 

විදුලිඹ රඵහ දීභ පිබඳඵ අභිශඹෝඹ. ශදළන්න, මරයභඹ ලශඹන් 

ශශේ ළටිරහ සිටි, ණඹ ඵශයන් ඵංශොශරෝ  ශන්න නිඹමිත 

ශරහ  බුණු රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඒශන් රහ ළනීශේ 

අභිශඹෝඹ. තුන්ළන්න, ශේ යශට් අසේ මුල්රේ නෆය සිටින 

සිඹලු ජනතහට විදුලිඹ රඵහ දීශේ ජහ  කීභ ඉටු කිතිශේ 

අභිශඹෝඹ.   අශප් ජහ  ළරසුභට අනු 2019 දී මුළු යටටභ 

විදුලිඹ රඵහ ශදන්න අපි තීයණඹ යරහයි  බුශ්ඩ. ඒ ටයුතු 

ශේ්  යරහ "ෆභ ශනහටභ විදුලිඹ අයි ඹේ"ඹ කිඹන 

ඳදනභ භත වළකි ඉේභනින්  වළභ ශදශනකුටභ විදුලිඹ රඵහ ශදන්න 

අපි ල්ඳනහ ශහ.  

පු් තරභ විදුලි ඵරහහයශ  ඳශමුශනි අදිඹය රිඹහ් භ 

යන්න ගිඹහභ ඇ  වුණු තහේණි ළටලු අපි දළේහ. ශේ 

ඵරහහයශ   ශඵනහ, ආශේණි තහේණි ළටලු. එේ 

තභයි, ශේ ඹන්්රශ  විලහර් ඹ. ශේ ඹන්්රඹ ශභහශොට් 300ේ 

නිසඳහදනඹ ශ වළකි විලහර ඹන්්රඹේ. ශේ ඹන්්රඹ රිඹහ් භ 

ශහට ඳසශේ තභයි අඳට ඳද්ධ  ළරසුේ අංලශඹන් කිේශේ, ශේ 

ඹන්්රශ  ඵරඹ මුළුභනින්භ විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට අශලෝණඹ 

ය න්න ඵළවළ කිඹරහ. ඒ නිහ ශදළනි, තුන්ළනි ඹන්්ර්  

ශභතළනට ආශෝ  ශේ මුළු ඵර ඳද්ධ ඹභ ඵයඳතශ අර්බුදඹට 

මුහුණ ශදන ඵ අඳට ළටහී ගිඹහ. ඒ න්ණු දන්හ, එට 

ජනහධිඳ  භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහ  අභතහ භහ 2011.07.13 

ශනි දහ ලිපිඹේ ඹළේහ. භභ වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශ්   කිතිභ 

වහ ශේ ලිපිඹ බහගත* යනහ.  

2011.07.13   දිනළ  ශේ ලිපිශඹන් භභ  විදුලි ඵරහහයඹ 

ේඵන්ධශඹන්  ශඵන අර්බුදඹ ඉතහභ ඳළවළදිලි රහල යරහ 

 ශඵනහ. ශේ විදුලි ඵරහහයශ   ශඵන රලසනඹ ශභොේද 

කිඹරහ භභ කිඹරහ  ශඵනහ. උදහවයණඹේ වළටිඹට භභ ශභතළන 

කිඹරහ  ශඵනහ, "ලේ  ළඳයුභ සීභහ ීම ඇ  විට, රේවිජඹ 

ඹන්්රඹ ඹහන්ත්රි ශදෝඹට ශොදුන් වූ විට යශට් විදුලි 

ප්ඳහදුට වු එඹ මලි ශේ" කිඹරහ. ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි අපි 

එදහ -අවුන්දු ඳවට ලින්- ශේ ේඵන්ධශඹන් අනතුන් 

 ඇශඟේහ. ඒ හශසභ, ඉදිරි පිඹයරදී ශභහශොට් 300 ඹන්්රඹ 

ශනුට ශභහශොට් 150 ඹන්්ර ශවෝ 100 ඹන්්ර වඳුන්හ ශදන්න 

කිඹරහ භභ ඉල්රහ සිටිඹහ. ඒ හශසභ පු් තරභ ඵරහහයශ  

තුන්න ශොට ර ඉන්ධනරට -LNGරට- ස යරහ එඹ 

ශයරපිටිඹට ශනඹන්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ සිටිඹහ.  

අනිහර්ඹශඹන්භ අශප් ඳද්ධ  ඳහරනශ  ංයහත ඳහරනඹ 

වහ ජරඹයි ඳහවිච්චි යන්ශන්. ඒ නිහ ජරඹ පිබඳඵ රලසනඹ්  

එන නිහ ඒ වහ ෆස ටර්ඵයින ඳහවිච්චි යන්න කිඹරහ්  භභ 

ඉල්ලීේ තුනේ ඉදිරිඳ්  ශහ. ඒ හශසභ, විශලේඥඹන්ශස 

නිර්ශද්ල රඵහ ශන අඳට ශේ ඵරහහයඹ රිඹහ් භ යන්න 

අය රඵහ ශදන්න කිඹරහ්  භභ එතුභහශන් ඉල්රහ සිටිඹහ. 

නමු් , භට ඒ අයඹ රළබුශ්ඩ නළවළ. ඒ ශනුට ආශේ ළඩ 

ර්ජන. ඒ ශනුට අපි ඳ්  ශ බහඳ  ඇතුළු පිරිස එශහ 

දළමීභ වහ සුළු ල්ලිඹේ රිඹහ් භ යපු ළඩ ර්ජනලින් 

තභයි අඳට ඇතුශශන් පිබඳතුන් රළබුශ්ඩ. ඒ හශසභ ශේ 

ඵරහහයශ  ඳහරනඹ විශද්ල භහභට රඵහ ශදන්න කිඹරහ 

අශඳන් ඉල්ලීභේ ශහ. අපි ඒට ළභ  වුශ්ඩ නළවළ. ශභොද, 

ශේ යශට් ඵරලේ  සුයේිතතබහඹට ශේ පු් තරභ ඵරහහයඹ 

අතයලය න නිහ. එශවභ නේ, අපි අනහතඹට යන්න ඕනෆ 

ශභොේද? ශේ පිබඳඵ ළබිනට් භ්ඩඩරඹට, ඒ හශසභ ශ්රී 

රංහ භවජන උඳශඹෝගිතහ ශොමිභට භහ විසින් නිර්ශද්ල 

කිහිඳඹේ රඵහ දීරහ  ශඵනහ. ඒහ භභ ශේ අසථහශේදී 

වළන්හඩ් හර්තහට ඇතුශ්   කිතිභ වහ බහගත* යනහ.  

ශේ ඵරහහයශ   ශඵන අර්බුදඹ ශභොේද, ඒ වින්ශන් 

ශොශවොභද කිඹරහ්  අපි ඵරන්න ඕනෆ. ශේ ඵරහහයඹ ළන 

කිඹනහ නේ, ඳශමුශන්භ කිඹන්න ඕනෆ ශේ ඵරහහයඹ විලහර 

ඵ. දළන් අඳට ශේ ශනස යන්න ඵළවළ. එශවභ නේ, අඳට 

ශේ ඵරහහයඹ්  එේ ළඩ යන්න, ශේ ඵරහහය තුන්  එේ 

එට  ටයුතු යන්න ඕනෆ. ඒ හශසභ, ශේ ඵරහහයශඹන් 

උඳරිභ ධහරිතහ රඵහ ළනීභ වහ තහේණි විඳුේ 

ණනහේ අනුභනඹ යන්න පුළුන්භ  ශඵනහ. අපි ඒ 

තහේණි විඳුේ ණනහ අනුභනඹ යන්න ඕනෆ.  
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————————— 
*  පුසතකහරප්  තඵහ ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශේන්තු 

 2009 අශරේල් භහශ  සිංවර අවුන්දු භශ  ශේ යශට් භසත 

විදුලිඵර ඳද්ධ ශ භ ඩහ ළටීභේ වුණහ. විදුලිඵර ඳද්ධ ශ  
එළනි ඩහ ළටීභේ ඇ  න විට අනුභනඹ ශ යුතු රිඹහභහර් 

පිබඳඵ විධිභ්  අධයඹනඹේ යරහ ශඹෝජනහලිඹේ  බුණහ. 
නමු්  අඳට  ශඳශනනහ, විදුලිඵර ඳද්ධ ශ  අර්බුදඹේ ඇ  

ශච්් අසථහශේදී ඒහ නිසි අයුරින් රිඹහ් භ යන්නට ඒ 

විදුලි සඹං්රීඹ ඳද්ධ  ඳහරන අංලඹ භ්  ශරහ නළවළ කිඹරහ. 
ඒ හශසභ ශේ විදුලි ඳද්ධ  ඳහරන අංලඹ සඹං්රීඹ එේ 

යනහට රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  භවන්න් තුශ පුදුභ 
වි ශයෝධඹේ   බුණහ. ශේ වහ ශටන්ඩයඹ ළන්න 2009 ඉන් 

අවුන්දු 5ේ ත වුණහ. අද ථහ යනහ, විදුලි ඳද්ධ  ඳහරනඹ 
ඹල් ඳළන ගිඹ එේ කිඹරහ. නළවළ, ඒ ළයදියි. ආ්ඩඩු් , 

ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු්  එ හි න් හිටිඹහ ශේ ටයු් ත 

යන්න කිඹරහ. නමු් , ඒ යන්න ඉඩ දුන්ශන් නළවළ. 
ශටන්ඩයඹ රඵහ ශදන එ අවුන්දු 5ේ ඳභහ ශහ. ඒ කීභ 

අනිහර්ශඹන්භ ශේ පිරිස බහය ත යුතු නහ.  දළන් රේ විජඹ 
ඵරහහයඹ දුර්ර ශරහඹ, තහේණි ලශඹන් අඩඳණ ශරහඹ 

කිඹරහ ඒ අඹට කිඹන්න ඵළවළ. ශභොනහ වුණ්  භහින්දහනන්ද 
අලු් භශස භන්ත්රීතුභන්ට භභ සතු න්ත නහ. අපි  එතළන 

හිටපු ඒ පිරිස ඉ්  යරහ න පිරිස දහරහ ශදළනි තුන්ළනි 

ඵරහහය ශද -ශදළනි තුන්ළනි ඒ ශද- ෆශවන දුයට 
නිළයදි ශහ. අදට්  ඒ ඒ ශද ඳශමුශනි එට ඩහ 

ශවොිනන් ටයුතු යන ඵ රහල යන්න ඕනෆ.  

ඇ් ත ලශඹන්භ ඒ ශේයහන්න පුළුන් වුශ්ඩ අ භව්  
ළඳීමශභන් ළඩ යපු රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  හිටපු 

හභහනයහධිහරිතුභහ්  ඒ හශසභ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  අද 

ඉන්න බහඳ තුභහ -එතශොට උඳ බහඳ තුභහ- ඇතුළු 
ඉංකයශන්න් භව් න් පිරිේ යපු විශිසට ළඳකිතිභ නිහයි. ඒ 

ඵරහහයඹ ශනුශන් ළඳවුණු ඉංකයශන්න් භව් භඹහ භශස 
ඇභ භ නළ  ශරහ දින කිහිඳඹේ ඇතුශත එභ තනතුශයන් 

ඉ්  ශහ. ඔහු විඹට්නහභඹට ගිහිල්රහ මීට ඩහ ශරොකු විදුලි 
ඵරහහයඹ ළඩ ශහ. විදුලි ඵරහහයඹ ශවොිනන් ශන ඹන්න 

 බුණ ළඩ පිබඳශශ  ේපර්ණශඹන්භ  භ්ඩඩරඹ ඇතුශශේ ඉන්න 

කුඩහ ල්ලිඹේ විසින් අඩඳණ ශහ. ඒ  කීභ ඒ අඹ බහය න්න 
ඕනෆ. 

අඳට විදුලි ඵරඹ විසි වතය ඳළශ භ රළීභ ේඵන්ධශඹන් අපි 
විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට ශනහ. ආ්ඩඩු ඒට කිඹනහ. ඒ 

හශසභ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  ශේ භව් න්න්ට -ඳවශ 
භට්ටශේ ඉන් ඉවශ භට්ටභ දේහ- අ විශලේ ළටුප් ශනහ. 

අපි  ඒ ළටුප් ශන්ශන්  විදුලිඵරඹ ළඳයීභ ඉතහභ  විධිභ්  
ආහයඹට ඳ් හශන ඹන්නයි. ඳසු ගිඹ දසර විදුලිඵර 

භ්ඩඩරශ  විදුලි ඉංකයශන්න් භව් න්  ඔවුන්ට විශලේ ළටුප් 
්රභශේදඹේ ස ය ් තහ. ඒට අපි ඳේයි. ඇයි? ශේ 

විදුලිඵර ඳද්ධ ඹ යශට් ජීනහලිඹ හශස  අතයලය ශදඹේ. ඒ 

නිහ ඒ ඳ් හශන ඹන අඹට විශලේ ළරකිල්රේ අලය 
යනහ.  උදහවයණඹේ වළටිඹට- 

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩි 2 හරඹේ ඳභණයි 

 ශඵන්ශන්.  
 

ගරු ඳහඨලී චපතිළක යණක  භවතහ 
(ரண்புறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

උදහවයණඹේ වළටිඹට කිඹනහ නේ, විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  

හභහනයහධිහරියඹහට න්පිඹල් 419,380 මලි ළටුඳේ 

 ශඵනහ. එතුභහට සිඹලුභ දීභනහ ශදනහ. ඒ හශසභ රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරශඹන් රඵහ ශදන සිඹලුභ යදහන ටි එතු 

ශහභ එතුභහ නඩ් තු කිතිභ වහ න්පිඹල් 996,863ේ රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ළඹ යනහ. ඒ විධිඹටභ වහය 

හභහනයහධිහරි ශශනකු  නඩ් තු යන්න න්පිඹල් 787,810ේ 

ළඹ නහ.  නිශඹෝජය හභහනයහධිහරි ශශනකු  නඩ් තු 

යන්න න්පිඹල් 564,664ේ ඹනහ. ශේ යශට් ශභොන ඇභ ටද, 

ශභොන ජනහධිඳ ටද ශේ හශස යරහද රළබිරහ  ශඵන්ශන්? 

එශවභනේ, ඒ හර්ඹ භළනවින් ඉටු කිතිභ ඔවුන්ශස කීභ නහ. 

භභ නේ ළභළ යි මීට්  ඩහ ඒ අඹට ළටුප් ළඩි යන්න. ඒ 

නිහ ශේ අඹ නිසිඹහහයශඹන් ශේ ඳද්ධ ඹ ශන ඹන්න 

ශන්න ඕනෆ. ශේ සිද්ධ වුණ ශද් පිබඳඵ අනිහර්ශඹන්භ ඒ 

අඹට විනඹ රිඹහ භහර් ත යුතුයි.  

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  ඉංකයශන්න්ශෝ දවට ආන්න 

රභහණඹේ ඉන්නහ.  ශේශඹෝ 18,000ේ ඳභණ ඉන්නහ. ඒ 

ෆභ ශශනකුටභ ශ්ෝදනහ කිතිභ ඉතහභ ළරැදියි.  ඵරතු 

පිටසතය ල්ලිඹේ එේ එතු ශරහ ඉතහභ සුළු පිරිේ   රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ නළත ශට ශන ඹන්න වදනහ. ශඵොශවොභ 

අභහන්ශන්, ශඵොශවොභ ළඳීමශභන්, ශද්ලඳහරන ලශඹන් 

වළප්ශඳමින්, ළශටමින් අශප් ්රිත කහතනඹ යද්දී, අඳට කහතන 

ශ්ෝදනහ එල්ර ශද්දී, එදහ "The Sunday Leader" ඳ් තශයන්, 

"ඉන් දින" ඳ් තශයන් අපිට ඳවය ශදද්දී තභයි ශේ ඩීල් 

භහයාඹහශන් අපි  විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ රහ ් ශ් . ඒ  බුණු 

පුද්ලි ඵරහහය සිඹල්රභ 2015දී අපියි ඉ්  ශශේ. නළත 

යන්න ඹන්ශන් ශභොේද? අඳුශර් ගිලී හිටපු රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹ, එහි ශේ භව් න්  විලහර පිරිශස ළඳීමශභන් 

ශොඩ ් ත විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ නළත  අඳුයටභ ශන ඹන්න 

වදනහ. ඒ නිහ ශේ ඳළවළදිලිභ මරය අඳයහධඹේ නහ.  

ශේ මරය අඳයහධඹට ේඵන්ධ කි යු් තන්ට 

අනිහර්ශඹන්භ දඬුේ රඵහ දිඹ යුතුයි. භන්ද, ශේශේ අහන 

ශීමභ යන්ශන් ජනතහයි. ඒ නිහ ශේ ේඵන්ධශඹන් දළඩි, 

ඍ ස රිඹහ් භ න්න ඕනෆ. ඒ වහ අපි ශටි හලීන 

ශඹෝජනහ, දිගු හලීන ශඹෝජනහ, භධය හලීන ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  

ය  ශඵනහ. විශලේශඹන්භ ශේ යට ඵරලේ ශඹන් 

සඹංශඳෝිතත ීමභට වළකිඹහ  ශඵන යටේ. 2011 ළප්තළේඵර් 

භහශ දී අඳට භන්නහයේ ශරෝණිශ  ඵළරිකියුඩහ ව ත්  බඳං 

ශද ෆස වේඵ වුණහ. ඒහ ශයරපිටිඹට ශනළවි්  ශේ යට 

ඵරලේ ශඹන් සඹංශඳෝිතත කිතිභට පිඹය ත යුතුයි. වළඵළයි 

ඒ පිඹය න්න ඵළවළ. ශභනහහරි් ශ  සිටින ශභළනි දුසට 

ශච්තනහ හිත පිරිස විසින් රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ රහණ 

ඇඳන්න් ඵට ඳ්  ය ශන ශේ විධිඹට ටයුතු යනු 

රඵනහ නේ ශභොන තයේ ශඳෞද්ලි ඵරහහය ශනහ්  ශේ 

ටයුතු ය ශන ඹන්න ඵළවළ. ඒ නිහ  කි යුතු යජඹේ 

වළටිඹට ඳේ විඳේ අඳ සිඹලුශදනහ එතු ශරහ වහභ ශේ 

ේශේ්රශ  දළළන්ත ශභනහයණභඹ, ඳරිඳහරනභඹ 

ශනසභට ඹහ යුතුයි. කුරතහට මුල් තළන ශදන ළඩ 

පිබඳශශේ ශනළවි්  රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  අං 

මිනිසුන්ට ඒ භ්ඩඩරඹ ය ශන ඹන්න අසථහ රඵහ දීරහ, 

දිතත, ං්නි පිරිසරට නිසි දඬුේ ශදන රිඹහ භහර්ඹට අපි 

භන් ශ යුතුයි කිඹන එ ශේ අසථහශේදී භහ ශඵොශවොභ 

අධහයණශඹන් රහල යමින් භශස ථහ අන් යනහ.  

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, න් ජහන ේකුඹුය භන්ත්රීතුභහ. 
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[න් ඳහඨලී ්ේපි යණ භවතහ] 
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[අ.බහ. 4.29] 

 
ගරු  හනක ක්කුඹුය භවතහ 
(ரண்புறகு ஜரணக க்கும்பு) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අශප් අකය්  භහන්නප්ශඳන්භ 

භන්ත්රීතුභහ විදුලිඹ බි ළටීභ ේඵන්ධශඹන් වූ විදුලි අර්බුදඹ 

පිබඳඵ ශඹෝජනහේ අද දින බහ ල් තඵන අසථහශේ 

ඉදිරිඳ්  ය  ශඵනහ. ශේ ආ්ඩඩු ඵරඹට ඳ් ශරහ දළනට 

අවුන්ද්දයි භහ ඳවේ ඳභණ නහ. රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 

ශවෝ ශොශවේ ශවෝ අඩු ඳහඩුේ  ශඵනහ නේ එඹ වදහ න්න 

හරඹේ  ශඵනහ. ශේ විදුලි අර්බුදඹ ළන ණන් න්ශන් 

නළතු ඳසු ගිඹ හරශ  ටයුතු යරහ භහින්ද යහජඳේ 

ජනහධිඳ තුභහට වළභ ශරහශේභ ඇඟිල්ර දිේ යරහ ඵළන්නහ. 

ශේ විදුලි ඵරහහය ශනො බුණහ නේ, ඳළඹ 24න් ඳළඹ 12ේ්  

විදුලිඹ නළතු තභයි අද ඉන්න ශන්ශන්.  

ශනොශයොච්ශ්ෝශල් ඵරහහ යශඹන් ශභහශොට් 900කු් , ඉවශ 

ශෝ භශල් ඵරහහයශඹන් ශභහශොට් 150කු් , ශයරපිටිඹ 

ඵරහහයශඹන් ශභහශොට් 300කු් , ඒ හශසභ විල්ඳ 

ඵරහහයලින් ත්  ශභහ ශොට් 250කු්  ලශඹන් ශභහශොට් 

1600ේ භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහශස අවුන්දු 9 ඳහරන හරඹ 

තුශදී ශේ විදුලි ඳද්ධ ඹට රඵහ දුන්නහ. ඒ රභහණඹ රළබුශ්ඩ 

නළ් නේ අද අපි සිඹලු ශදනහටභ ඉන්න ශන්ශන් ළුශර්. අශප් 

ඳහඨලී ්ේපි යණ ඇභ තුභහ විදුලිඵර වහ ඵරලේ  

ඇභ යඹහ වළටිඹට හිටපු හරශ  අපි එතුභහ ශඵොශවොභ ශඟින් 

ඇසුන් ශහ. එතුභහට ශඵොශවොභ උනන්දුේ  බුණහ, ඒ ටයුතු 

යන්න. ඒ හරශ  අපි ශනොශයොච්ශ්ෝශල් ඵරහහයඹ වදහ 

 බුශ්ඩ නළ් නේ, අද ඒ ආ්ඩඩුට ඵළණ ඵළණ ශවෝ ඒ 

රශඹෝජනඹට ් ශ්  නළ් නේ, අඩුභ ණශන් දට ඳළඹ 

5ේ්  විදුලිඹ ඳන්න සිදු ශනහ. ඒ ඵරහහයශ  ශදෝ ඇ  

ශරහ, ඒහ වදහ ශන තභ්  ඒ ඵරහහයඹ ළඩ යනහ.  

අශප් ආ්ඩඩු  ශඵන හරශ දී්  එදහ විඳේශ  හිටපු 

එේ්  ජහ  ඳේශ  අඹ ඒ ටයු් තට ඵළන්නහ. ඒශේ 

ශභොනහ ශවෝ රලසනඹේ  බුණහ නේ, එදහ විඳේඹ අද ආ්ඩඩු 

ඵරඹට ඳ්  වුණහට ඳසශේ ශේ අවුන්දු එවභහය ඇතුශත ඒ 

රලසනඹ විහ න්න ටයුතු යන්ශන් නළතු රලසනඹ ඉවශට 

ආහට ඳසශේ තභයි දළන් ඒ ළන ශොඹන්ශන්.  

ශේ යශට් ජනතහට අතයලය ශදඹේ තභයි විදුලිඹ. රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  අඩු ඳහඩු යහශිඹේ  ශඵනහ. භහ සිටින ශේ,  

ය් නපු යශ  ඉරහ ඳරහශර වයවහ යවිට භහර්ඹ වදනහ. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අවුන්දු එවභහයේ  සශේ ෆභ 

අඟවන්හදහ ව සිකුයහදහ දිනභ උශද් 9.00 සිට  5.00 දේහ 

විදුලිඹ ඳනහ.  මුළු භහර්ඹභ   ශඵන්ශන් කිශරෝ මීටර් 18යි.  

ශේ කිශරෝ මීටර් 18 දුය වදන්න  ශ  ෆභ අඟවන්හදහ ව 

සිකුයහදහ දිනභ රශද්ලශ  විදුලිඹ නළවළ.  ශේ රශද්ලශ  රහශද්ීයඹ 

ශල්ේ හර්ඹහර  ශඵනහ, ශ්  ර්භහන්තලහරහ ශදේ 

 ශඵනහ, යඵර් ර්භහන්තලහරහ  ශඵනහ. අඳට අඩුභ ණශන් 

office එ ළඩේ ය න්න්  විධිඹේ නළවළ. විදුලිඹ නළ  

වුණු භන් දළන් telephone ළඩ යන්ශන්්  නළවළ. අවුන්දු 

එවභහයේ ත වුණ්  ඒ භහර්ශ  ළඩ ඉය ය න්න ඵළවළ. 

ඒ ශභනහහති් ශ  ඹේකිසි රලසනඹේ  ශඵනහ. ඒ රලසන 

වින්න තභයි අශනේ  සිඹලුශදනහභ සිටින්ශන්. අපි හිතනහ 

අශප් ආ්ඩඩු හරශ  ශන්ණහට ඩහ ඉවශ භට්ටශේ තහේණඹ 

ශඹොදහශන, ළඩි හර්ඹේභතහකින් ශේ ටයු් ත යයි 

කිඹරහ. නමු් , එදහ ඳළළ  භට්ටශභන්්  අද ඳ් හශන 

ඹන්න ඵළරි ශරහ  ශඵනහ. අශප් හරශ  ශභළනි අර්බුදඹේ 

ඇ  වුශ්ඩ නළවළ. අර්බුදඹේ ඇ  වුණහ ඹළයි කිේහභ එ ඳහයටභ 

මිනිසුන්ට හිශතනහ එේශෝ විඳේශ , එශවභ නළ් නේ 

භහින්ද භව් තඹහශස ට්ටිඹ ඩහප්ඳල්හති රිඹහ යනහද 

කිඹරහ. හට්  ඩහප්ඳල්හරි රිඹහ යන්න ඕනෆ නළවළ.  

අද ශේ ථහ යන අඹ එදහ -1988, 1989 හරශ - 

ට්රහන්ශෂෝභර් ටි  පුපුයන ශොට්  ශශේ ශවෝ විදුලිඹ දුන්නහ. 

අද එශවභ්  ය ශන ඹන්න පුළුන්භේ රළබිරහ නළවළ. අපි 

කිඹන්ශන්, ශේ විදුලි අර්බුදඹ්  එේ යශට් මිනිසුන්ට ශරොකු 

රලසනඹට මුහුණ ඳහන්න ශරහ  ශඵනහ. අද හිටපු භන් 

විදුලිඹ නළ  නහ. වළභ ශශශ ළරටභ ශජනශර්ටයඹේ 

නළවළ. භස, භහළු ශනළල්රහ  බුණහ නේ ඒ ඔේශෝභ නයේ 

නහ. ඒ ීයතයණර  ශඵන සිඹලුභ ශද්ල් නයේ නහ. 

Pharmaciesර  ශඵන ශඵශව්  නයේ නහ. අද විදුලිඹ හිටපු 

භන් නළ  නහ, ආඳහු එනහ. දළන් වළභ දහභ ශස ශේ ළශඩ් 

නහ. දළන් මිනිසුන් ඒ ණන් න්ශන්  නළවළ. ශභොද, එඳහ 

ශරහයි  ශඵන්ශන්.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අපි කිඹන්ශන් හට්  ඵළණ 

ඵළණ ඉරහ, නිරධහරින්ට ඵළණරහ, එශවභ නළ් නේ 

ඉංකයශන්න්න්ට ඵළණරහ ශේ ළශඩ් යන්න පුළුන් න්ශන් 

නළවළ. ඒ ඉංකයශන්න්න් නළ් නේ ශභශවභ්  දුන්න 

රළශඵන්ශන් නළවළ. දළන් වදනහ වමුදහ දහරහ, ශඳොලීසිඹ දහරහ 

ශේ දුන්න. එශවභ දුන්න පුළුන් ශන්ශන් නළවළ. එශවභ 

ශශෝ  ශේ අර්බුදඹ මීට්  එවහ ඹනහ. ඒ අඹට රලසන  ශඵනහ 

නේ ඒහ ථහ යරහ විඳුේ රඵහ ශදන්න. රලසන නළවළයි කිඹහ 

අපි කිඹන්ශන් නළවළ. රලසන ඇ . අපි කිඹනහ, හට්  ල්ලි 

ඹන්ශන් නළ  විධිඹට, ඩීල් විදුලි ඵරහහයලින් විදුලිඹ න්ශන 

නළතු ටයුතු යන්න පුළුන් නේ ශවොයි කිඹරහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, දළන් කුඩහ විදුලි ඵරහහය 

වදනහ. භශස ආනඹ න රහන භළ යණ ශොට්ඨහශ  

කුඩහ විදුලි ඵරහහය ශොඩේ වදනහ. ඊශ  ශඳශර්දහ සිංවයහජ 

රහඳශ   ශඵන ශොසගුරන ඟ වයස යරහ කුඩහ විදුලි 

ඵරහහයඹේ වදන්න ඳටන් ් තහ. සිංවයහජ භහයිශේ  ශඵන ස 

ටි ඔේශෝභ ඳරහ, ඟට ල් ශඳයශරහ ඳරිය විනහලඹේ 

යනහ.  ශභවහ ඳළ් ශතන් අඹභ ත එේ වදනහ, ශනර 

කිඹරහ. යේිතතශ   ශඵන ස ටි ඳරහ එතළන කුඩහ විදුලි 

ඵරහහය වදනහ.  ඒහට අනුභළ ඹ දීරහ ඳරියඹ විනහල යනහ. 

ඒ ටි එශවභ යද්දී, ඳනවළටර  ශඵන ඟ වයස යරහ ත්  

එේ වදනහ. ශේ මිනිසුන් භට ශඳශර්දහ photos කිහිඳඹේ 

ශනළල්රහ දුන්නහ. ඟ දිශස  බුණු ස ටි ඔේශෝභ විනහල 

යරහ. එශවන් ඳරියඹ විනහල යනහ. ඒ දසර ශේහට 

අනුභළ ඹ ශදන්ශන නළතු  බුණහ. දළන් ශොශවොභ වරි 

අනුභළ ඹ අයශන ඒ ටයු් ත යනහ. කුඩහ විදුලි ඵරහහය 

වදනහ නේ ඳරියඹ රැශන ටයුතු යන්නඹ කිඹන ඉල්ලීභ 

යමින් භහ නිවඬ නහ. සතු යි. 

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතු යි.  

මීශඟට, න් (භවහ්හර්ඹ) ආු  භහයසිංව භන්ත්රීතුභහ.  

ඊට  ශඳය වුන්න් ශවෝ න් භන්ත්රීයඹකු මරහනඹ වහ 

න් ශ්රිඹහනි විශජ්වි්රභ භන්ත්රීතුමිඹශස නභ ශඹෝජනහ යන්න. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු ඳහඨලී චපතිළක යණක  භවතහ 
(ரண்புறகு தரட்டபற சம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, "න් ශ්රිඹහනි විශජ්වි්රභ 

භන්ත්රීතුමිඹ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ යනහ. 
 
රලසනඹ විභන රදි්ද,  බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු ප්ලවහ්ද ප්ේභසංව භවතහ මරහනප්ඹ්ද ඉ ක වුප්ඹ්ද,  

ගරු ශ්රිඹහනි විප්ේවික්රභ භව කමිඹ මුරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, ரண்புறகு தசயரன் கசசறங்க அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனக, ரண்புறகு  (றபைற) ஸ்ரீரற 

றகஜறக்கற அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, 

and  THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 
 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරමිඹ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
න් භන්ත්රීතුභහ, ථහ යන්න.      

 

[අ.බහ. 4.36] 

 

ගරු (භවහචහර්ඹ  ආශු භහයසංව භවතහ 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුමිඹනි, රංහශේ විදුලිඵර අර්බුදඹ 

පිබඳඵ ඳළළ් ශන ඉතහභ ළද්  විහදඹට ේඵන්ධ ශරහ 

අදවස දේන්නට රළීභ ළන භහ ඉතහභ න්ශතෝඹට ඳ්  

නහ. 

අද දින ශභභ විහදශ දී ථහ ශ  අශප් ඳහඨලී ්ේපි 

යණ හිටපු විදුලිඵර ඇභ යඹහ ශේ රලසනඹ ඉතහභ නිළයදි 

විග්රව ශහ.  එතුභහ විදුලිඵර ඇභ යඹහ වළටිඹට ටයුතු ශ 

හරශ  එහි ඳළළ  භහයාඹහ නිහ යශට් අහනහට එතුභහ 

ඵරහශඳොශයෝ තු වූ ඳරිදි රිඹහ යන්නට එතුභහට ඵළරි වුණහ. රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  ව විදුලිඵර ඳද්ධ ඹ තුශ සිදු න භහයාඹහ 

වයවහ රිඹහ් භ න මරය අඳයහධඹේ ළන වන් යමින් 

එතුභහ න් පු තළනින්  භශස ථහ ඳටන් න්න ළභළ යි. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුමිඹනි, විශලේශඹන් ශේ ළන ථහ 

යන්න ලින් 2014 අවුන්ද්ශද්  තහඳ විදුලි ඵරහහයලින්  විදුලි 

ඵරඹ මිරදී ළනීශේදී රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ එ කිශරෝශොට් 

එේ ශනුශන් ඳළඹට ශහ ඇ  මිර ණන් ළන අපි ඵරමු. 

Ace Power Embilipitiya ඵරහහයශඹන් න්පිඹල් 26ට, Asia 

Power Station එශන් න්පිඹල් 35ට, Colombo Power Barge 

එශන් න්පිඹල් 26ට, AES Kelanitissa Power Station 

එශන් න්පිඹල් 28ට, West Coast Power Private Limited 

එශන් න්පිඹල් 41ට ආදී ලශඹන් රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 

විදුලි ඵරඹ මිරදී ශන  ශඵනහ.  

ශයරපිටිඹ තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ - West Coast Power 

Private Limited - ේඵන්ධ විශලේශඹන් භහ අද ථහ යන්න 

ළභ යි. ඒ පිබඳඵ ථහ යන්න භ් ශතන් භවජන 

උඳශඹෝගිතහ ශොමින් බහ  - Public Utilities Commission  

එ - විසින් 2014  ශනොළේඵර් භහශ දී රහලඹට ඳ්  යන රද 

“Sri Lanka: Electricity Supply Chain Analysis and Proposals 

for Revamping‖ කිඹන හර්තහ ඳදනේ යශන භහ අදවස 

කීඳඹේ රහල යන්න ඵරහශඳොශයෝ තු නහ. ශේ හර්තහ ඳශ 

යන්ශන් භවජන උඳශඹෝගිතහ ශොමින් බහ විසිනුයි. 

"Pathfinder Foundation-Sri Lanka", "Economic Consulting 

Associates-UK" and "KMPG" කිඹන ශේ ආඹතනර 

ඒහඵද්ධ එතුකින් තභයි ශේ හර්තහ ඳශ යරහ  ශඵන්ශන්. 

ඒ නිහ ශේ විදුලි අර්බුදඹ ේඵන්ධශඹන් හශසභ රංහ විදුලිඵර 

ඳද්ධ ඹ ළන වළඟීභේ ඇ  සිඹලු ශදනහ ශේ හර්තහ කිඹවිඹ 

යුතු ඹළයි භහ ශේ න් බහට ශඹෝජනහ යනහ.  

ශේ හර්තහශේ  ශඵන විධිඹට West Coast Power Private 

Limited එ වදන්න ඵහය ශදන්ශන් LTL Projects Private 

Limited කිඹන ආඹතනඹටයි. ශේ "LTL Projects Private 

Limited" කිඹන ආඹතනඹ ේඵන්ධශඹන් අශප් COPE එශේ 

බහඳ  සුනිල් වඳුන්ශන්   භන්ත්රීතුභහ විශලේශඹන් විග්රව ශහ.  

West Coast Power Private Limited කිඹන භහභ වදන්න ඵහය 

ශදන්ශන් LTL Projects Private Limited එටයි. ඒ අනු එභ 

භහභ වදන්න ගිහිල්රහ  ශඵන විඹදභ ඵළලුශෝ , කිශරෝශොට් 

එේ නිසඳහදනඹ යන්න US Dollars 2,021ේ ගිහිල්රහ 

 ශඵනහ.  

ඇශභරිහනු ශඳෞද්ලි වවුල් භහභේ විසින් හදන රද 

ඒඊඉස ළරණි ස ඵරහහයඹ වදන්න ඹන්ශන් US Dollars 

643යි. ඒ ශභහශොට් 163 ඵරහහයඹේ. ඒ හශසභ West 

Coast Power  Private Limited  එ ශභහ ශොට් 270 

ඵරහහයඹේ නහ. ශේ හර හනු තුශභ ශරෝශ  අනිේ 

යටර විදුලි ඵරහහය වදන්න ඹන විඹදභ පිබඳඵ්  ශේ 

හර්තහශේ වන් ශනහ. 2010 අවුන්ද්ශද් IEA ඵරහහයඹ 

වදන්න ගිඹ විඹදභ ඇශභරිහනු ශඩොරර් 969ේ. EPRI, USA 

ඵරහහයඹ වදන්න 2011 අවුන්ද්ශද් ගිඹ විඹදභ ඇශභරිහනු 

ශඩොරර් 1,060 - 1,150්  අතය නහ. Australian Energy 

Market Operator ඵරහහයඹ වදන්න 2012 අවුන්ද්ශද් ගිඹ විඹදභ 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් 1,002ේ. NREL ඵරහහයඹ වදන්න 2012 

අවුන්ද්ශද් ගිඹ විඹදභ ඇශභරිහනු ශඩොරර් 1,230ේ. ශේ හර්තහ   

අනු  විදුලි ඵරහහයඹේ වදන්න ළඩිභ විඹදභේ ගිඹ ඵට 

වන් යරහ  ශඵන්ශන් Energy Markets Authority, 

Singapore විදුලි ඵරහහයඹයි. 2013 අවුන්ද්ශද් ඇශභරිහනු 

ශඩොරර් 1,152ේ ඒ වහ විඹදේශරහ  ශඵනහ.  

අශප් න් විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  නිශඹෝජය 

ඇභ තුභහ ශේ අසථහශේදී න් බහශේ ඉන්නහ. න් නි ශඹෝජය 

ඇභ තුභනි, CEB එ වන් ශ ඳරිදි,  ඒ වදන්න 2013 

අවුන්ද්ශද් ගිඹ විඹදභ ඇශභරිහනු ශඩොරර් 935.1ේ.  නමු්  West 

Coast Power Company  එ LTL Projects Private Limited 

එ වයවහ යනශොට ශේශොල්රන් US Dollars 2,021ේ 

විඹදේ යනහ. CEB එශේ භහභේ න Lanka Transformers 

Limited  - LTL එ - ළන ථහ ශශෝ  සිඹඹට 63 ශොටස 

අයි  න්ශන් රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹටයි.  සිඹඹට 37ේ එහි 

ශේයින්ට අයි  ශනහ.  CEB එශන් project එ  LTL 

එට ශදනහ. ත්  Company එේ  ශඵනහ, "LTL Projects 

Private Limited" කිඹරහ. සුනිල් වඳුන්ශන්   භන්ත්රීතුභහ 

ලිනු්  කිේහ හශස ශේ LTL Projects Private Limited එ 

ළන විසතය නළවළ. ශේශේ විසතය COPE එට රඵහ ශදන්ශන්්  

නළවළ. ශේ Lanka Transformers Limited කිඹන භහශේ 

ඉන්න භරිේහර්, ජඹර්ධන, පිටිරශස කිඹන තුන් ට්ටුභ 

තභයි LTL Projects Private Limited එශේ්  ඉන්ශන්. ඒ 

හශසභ ජඹර්ධන භව් තඹහයි, භරිේහර් භව් තඹහයි West 

Coast Power Private Limited කිඹන භහශේ ඉන්නහ. 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් 1,250ට වදන්න පුළුන් ඵරහහයඹ, 

ශේශොල්රන් එතුශරහ ඇශභරිහනු ශඩොරර් 2,021ේ විඹදේ 

යරහ වදනහ.  
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ශේ cost එ ළඩි ශන්ශන් ඇයි? ශභළනි අඳයහධ සිද්ධ 

ශන්ශන් ඇයි කිඹන ශභන්න ශේ හයණඹ ළන අපි වහභ 

ශොඹහ ඵළලිඹ යුතුයි. ඒ හශසභ ශේ ඵරහහයඹ වදනශොට එශේ 

වරිභ විහිළු ථහේ  ශඵනහ. ශේ ජහ  අඳයහධඹේ. West 

Coast Power Private Limited එශේ audited accountsර 

 ශඵන්ශන් විඹදභ ඇශභරිහනු ශඩොරර් 1050යි කිඹරහ. නමු්  

CEB එට ඒ ශොල්ශරෝ කිඹනහ ඇශභරිහනු ශඩොරර් 2,021ේ 

ඹනහ කිඹරහ.  

න් මරහනහරූඪ භන්ත්රීතුමිඹනි, ශභතළනදී තභයි අඳට ළඹ 

භතු න්ශන්.  එශවභ නේ US Dollars 1,000ේ  -කිශරෝ ශොට් 

එේ වදන්න ගිඹ ල්ලි- ශොශවේටද ගිශ ? ඒ හශසභ තභයි  

ඒඊඑස ළරණි ස ඵරහහයඹ වදනශොට, අවුන්ද්ද පුයහ ළඩ 

යන ර ලතඹ වළටිඹට  සිඹඹට 92ේ  ළඩ යන්න පුළුන් කිඹහ 

කිඹරහ  ශඵනහ. නමු්  ශසට් ශෝසට් ඳර් පුද්ලි භහභ 

ළඩ යන්ශන් සිඹඹට 70යි. ශේ ළන අපි ත්  ථහ ශශෝ  

Power Purchase Agreements ළන ශේ Report එශේ ශභන්න 

ශභශවභ න් ඹේ  ශඵනහ. I quote: 

"Overall, therefore, the WCP PPA appears to represent a very high-

cost choice for Sri Lanka." 

I would like to table* this Report for further 

clarification. 

රංහට උඳරිභ විඹදභේ දීරහ තභයි ශේ  Agreement එ 

වන්ශන්. ශේ Agreement එ ළටලු හිතයි. ශේ Power 

Purchase Agreement එයි AES Kelanitissa Agreement එයි 

න්න්දනඹ ශහභ වරිභ ළටලු වතයි. West Coast Power 

Private Limited එශේ recovery rates  ශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන්, 

capital එේ invest  යන්න ණඹ ් තහභ, ඒ ණඹ recover ය 

න්න විශලේ rate  එේ ශඹොදහ න්නහ. උදහවයණඹට AES 

Kelanitissa ඵරහයශ  base capital cost එ ඇශභරිහනු 

ශඩොරර් 135 සිට ඳටන්ශන අවුන්දු 10ේ ඇතුශත ශීම ශන 

ඹනහ. නමු්  ළහිත නුශදනු න ශසට් ශෝසට් ඳර් 

පුද්ලි භහශේ නුශදනු 2007 ඳටන් න්ශන්. 2013 න 

විට - හිතහන්න්  ඵළවළ - ඇශභරිහනු ශඩොරර් බිලිඹන 15ේ ශේ 

භහභ ු ද්ධ රහබඹ රඵහ න්නහ. ශඩොරර් බිලිඹන 15ේ රඵහ 

න්න භන්, ණඹ ශන recovery rate එ එශවභභ ඹනහ. ඒ 

හශසභ recovery rate එ එන්න එන්න ළඩි නහ. ඒ අනු, 

2031 න විට ශඩොරර් බිලිඹන 335.7ේ අපි ශනහ. ශභන්න 

ඵරන්න. ශඩොරර් බිලිඹන 335.7ේ යජඹට එනහ නේ භේ 

නළවළ. ශේ මුදල් ශොතළනටද ඹන්ශන් කිඹහ අපි නිළයදි ශොඹහ 

ත යුතුයි. ශේ Power Purchase Agreement එට අනු, 

හභහනයහධිහරිතුභහශස අර්ථ නිරූඳණඹට අනු, 2031 නතුන් 

ශේ Agreement එශන් ඹන්න ඕනෆ. ශභඹ ඵයඳතශ මරය 

අඳයහධඹේද ඹන ළඹ අඳට  ශඵනහ.  

ශ්රී රංහ යජ ඹ විසින්  ශඵන භහභට ව ත්  

ශඳෞද්ලි භහේ ත්රි් ඹට ශඩොරර් බිලිඹන 335ේ ශන්න 

ශනහ. ශේ SriLankan Airlines එශේ ඳහඩු හශස තුන් 

ගුණඹේ නහ. ඒ නිහ අපි ශේ ළන වහභ ශොඹහ ඵළලිඹ යුතුයි. 

විශලේශඹන් රංහ විදුලි ඵර භ්ඩඩරඹ තුශ සිටින  වවදඹ 

හේිතඹේ  ශඵන ඉංකයශන්න්න් ව සිඹලු ශදනහ එනේ සිඹඹට 

අනට ළඩි  පිරිශන් ජහ ඹ ශනුශන් අපි ඉල්රහ සිටිනහ, 

ශේ ළන ශොඹහ ඵළලීභ වහ ඉදිරිඹට ඳළමිශණන්න කිඹහ. සිඹඹට 

10ේ නළ් නේ ඊට්  ඩහ අඩු පිරිශස වුභනහ භත 

රිඹහ් භ න ඩීල් විදුලි ඵරහහය ේඵන්ධ  ශඵන ශේ 

භහයාඹහ ළන ඉදිරිශ දී සිඹලු ශදනහ එතුීම ශොඹහ ඵළලිඹ යුතුයි. 

භහ තුටු ශනහ, ඳේ විඳේ භන්ත්රීන් වශඹෝශඹන් ශේ 

ළන ථහ ශහ. ශේ රලසනඹ අඳ නියහයණඹ ය ත යුතුයි. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුමිඹනි, ශේ රලසනඹ නියහයණඹ ය 

් ශතෝ , අඳට ශරොකු රලසන ශොඩේ  නියහයණඹ ය න්න 

පුළුන්. 

විදුලි ඵර භ්ඩඩරඹ ළන න්ණු ශොඹහ ඵරනශොට, රංහ 

විදුලි ඵර භ්ඩඩරඹ තභයි යහජය ආඹතන අතය ශරොකුභ 

රේඳහදන  ශඵන තළන. ශේ ආඹතනශ   බිලිඹන 150 200 

purchasing  වළභ අවුන්ද්දභ ශනහ. ශේශේ audited account 

එේ   ශඵනහද? Audit ශන්ශන් ශොශවොභද කිඹන හයණඹ 

ඵයඳතශ ළටලුේ ශනහ. ශේ ළටලු ඇ  ශන්ශන් ශභන්න 

ශභතළනදීයි. අපි හිතමු අපි න්පිඹල් 3.00ට න්නහ ජර විදුලි 

ඵරඹ න් හ ශයශපිටිඹ විදුලි ඵරහහයශඹන්  න්පිඹල් 41ට 

විදුලිඹ මිරදී න්නහ. ශයශපිටිශඹන් න්පිඹල් 41ට විදුලිඹ 

න්නශොට ශන සිදුීමභ audit ශරහ නළවළ කිඹන එ 

ඳළවළදිලිභ හර්තහශේ වන් ශනහ.  

ශේ හර්තහශේ වන් වුණු ත ශදඹේ ළන කිඹන්න 

අලයයි. ළරණි ස ඒඊඑස ඵරහහයඹට ඩහ ශසට් ශෝසට් 

ඵරහහයඹ වයවහ purchase  යන එශන් recovery cost එ 

අටගුණඹේ ළඩියි. හභහනයහධිහරිතුභහ ශවෝ වුන් ශවෝ 

කිඹනහ, "ශේ වරි" කිඹරහ. එශවභ නේ ශභන්න ශේ report 

එ වරිඹට කිඹරහ අඳට අර්ථ දේරහ ශදන්න. ශභොේද, ශේ 

report එශන් කිඹන්ශන්? අටගුණඹේ ළඩිශඹන් ශරහ අපි 

විදුලි ඵරඹ රඵහ න්ශන් ඇයි? 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුමිඹනි, රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  

සිදු න හර්ඹඹන් ශද ඵරන විට රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 

ශඳෞද්ලි ආඹතනඹේද කිඹරහ ශරහට භට හිශතනහ. 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ දිවහ ඵළලුහභ, එහි සිදු න ශඵොශවෝ 

රිඹහදහභඹන් outsource යරහයි   යන්ශන්.  

උදහවයණඹට විදුලි ඵරහහය වළදීභ -construction of power 

plants-, ේශරේණ භහර් වළදීභ -construction of transmission 

lines-, ශඵදහ වළතිශේ භහර් -construction of distribution lines-, 

සර අතු ඳරහ ඳහයල් ු ද්ධ කිතිභ -wayleave clearance-, 

line shifting, providing new connections, hiring of vehicles 

ඹනහදි  ඔේශෝභ ශද්ල් outsource යනහ. එශවභ නේ රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට  ශඵන එභ යහජහරිඹ ශභොේද? 

විදුලිඵර ඳද්ධ ශ  විදුලිඵර රිඹහදහභඹ, රේඳහදන රිඹහලිඹ වහ 

මරය ශභනහයණඹ ආදිඹ විතයයි යන්ශන්. ශභන්න ශේ 

තභයි අඳට  ශඵන රධහනභ ළටලු න්ශන්. 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ තුශ තභයි රංහශේ ඉන්න ශවොභ 

උතුන් පිරි ඉන්ශන්. වවදඹ හේිතඹේ  ශඵන ඒ උතුන් සිඹලු 

ශදනහශන්භ අපි ඉල්ලීභේ යනහ. වවදඹ හේිතඹේ නළ  අඹට 

අපි කිඹනහ, "එබඳඹට ඵළවළරහ ඹන්න." කිඹරහ. වවදඹ හේිතඹේ 

 ශඵන සිඹඹට 90ට ළඩි පිරිට අපි කිඹනහ, "නළඟිටින්න, 

ශේ යශට් සිඹලුභ ජනතහ ශනුශන් අපි විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ශේ 

භහයාඹහශන් ශේයහත යුතුයි." කිඹහ. ඇයි එශවභ කිඹන්ශන්? න් 

ඳහඨලී ්ේපි ඇභ තුභහ කිේහ ශස ශභහශොට් 3,800ේ 

නිසඳහදනඹ යනහ. අඳට රඵහ ශදන්න  ශඵන්ශන් ශභහශොට් 

2,200යි. හභහනයශඹන් peak hoursරදී ශභහශොට් 2,200ේ 

රඵහ  ශදනහ. උදහවයණඹේ විධිඹට කිේශෝ , ඳළඹ 8ේ විතය 

ශභහශොට් 900ේ ව ඉ රිශඹන් ඳළඹ 12ේ විතය ශභහශොට් 

1,700ේ ආදී ලශඹන් රඵහ ශදනහ. න් නිශඹෝජය ඇභ තුභහ 

ශේ න් බහශේ සිටින ශරහශේ අපි එතුභහට රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරශ  ශභනහහරි් ඹ ළන ශඹෝජනහේ යනහ.  
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————————— 
*  පුසතකහරප්  තඵහ ඇත. 
*  நூணறகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශේන්තු 

විශලේශඹන් ඳහඨලී ්ේපි යණ ඇභ තුභහ්  ශභතළනදී 

භතු ශහ, SCADA, EMS කිඹන systems තභ රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹ තුශ ඇ  යරහ නළවළ කිඹහ. ඒ ශේ හර්තහශේ 

ඳළවළදිලි වන් යරහ  ශඵනහ. ශේ ළන අවුන්දු 5ේ, 6ේ 

 සශේ ථහ යනහ. නමු් ,  විදුලිඵර භහයාඹහ විසින් ඒ 

ශේනහ. ඒ ්රභඹ ඇ  වුශණෝ  ඔඹ හිල් ඔේශෝභ වන්න 

පුළුන්. ඒ නිහ හිතේ ඳපුේ  ශඵන, ශඵොශවොභ භවන්සි ශරහ 

ළඩ යන විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  දේ ඉංකයශන්න් 

භව් න්න්ශන් අපි ඉල්රහ සිටිනහ, ඔඵතුභන්රහ ශේට 

මලි් ඹ න්න කිඹහ. ඔඵතුභන්රහට අපි ඒ ආශිර්හදඹ රඵහ 

ශදනහ. ඳළවළදිලිභ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ තුශ රිඹහ් භ 

න භහයාඹහට එශයහි ශන්න. ඒ වහ ශේ යට ජඹග්රවණඹ 

යන්න. ඒ හශසභ යශට් සිඹලු ජනතහට අලය විදුලිඵරඹ 

රඵහ දීභ වහ ශඳයට එන්න කිඹන ආඹහ්නඹ ව ඉල්ලීභ 

යමින් භහ නිවඬ ශනහ. 

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරමිඹ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශඵොශවොභ සතු යි, න් භන්ත්රීතුභහ.  

මීශඟට, න් ඥහනමු් තු ශ්රීශන්න් භන්ත්රීතුභහ. 

 
[தற.த. 4.51] 

 

න් ඥහනමු් තු ශ්රීශන්න් භවතහ 
(ரண்புறகு ஞரணபத்து ஸ்ரீகசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
 தகப கனகரங்கும் உபொப்தறணர் அர்ககப, 

இன்கந றரப்ததரபைபரண றன்துண்டிப்பு தரடர்தரக 

ததரபைத்ரண கரனத்றல் உகரற்நக் கறகடத்கக 

றட்டு, பபௌல் உங்களுக்கு ன்நறகத் தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்கநன். இன்கந கரனகட்டம் து ன்தகப் 

தரர்க்கறன்நகதரது, ரங்கள் கடந் கரனத்கப் தற்நறச் 

சறந்றக்ககண்டிர்கபரக இபைக்கறன்கநரம். ரங்கள் 

ஆம்தத்றல் கட்கட பெகத்றபௌபைந்து றசர பெகத்துக்குள் 

ந்து, ககத்தரறல் பெகம், கல் தரறல்நுட்த பெகம் 

ன்கறன்ந புற பெகத்துக்குள் ரழ்ந்துதகரண்டிபைக்கறன்கநரம். 

ககத்தரறல் பெகம், கல் தரறல்நுட்த பெகம் ன்ந இந் 

இண்டு பெகங்களும் றன்சரத்றணரல் உறர்ப்தறக்கப்தடுகறன்ந 

பெகங்கள் ன்தக ரங்கள் கணத்றற்தகரள்ப கண்டும். 

ஆகக, ரங்கள் ரழ்ந்துதகரண்டிபைக்கறன்ந இந்க் ககத் 

தரறல் பெகம், கல் தரறல்நுட்த பெகம் ன்தற்பொக்கு 

றன்சரரணது றகவும் பக்கறரண உறர்ப்ததரபைபரக 

அகந்றபைக்கறன்நது. ஆறன், றன்சரம் இல்னரல் இந்த் 

கல் தரறல்நுட்த பெகம், ககத்தரறல் பெகம் ன்தண 

இங்க படிர அபவுக்கு றகவும் பக்கறரண கபைப் 

ததரபைபரக, உறர்ப்ததரபைபரக அது இபைக்கறன்நது ன்தக 

ரங்கள் றபங்கறக்தகரள்கறன்கநரம். இவ்ரநரண சூழ்றகன 

றல், றன்துண்டிப்பு ன்தது க்ககப றகவும் அதசபகரறப் 

தடுத்துகறன்ந எபை றகழ்ரக அகந்துறடுகறன்நது.  

அண்கறல் ற்தட்ட றன்துண்டிப்புக் கரரக 

தனறரண ககள்றகள் க்கள் த்றறல் ளந்ண. இந் றன் 

துண்டிப்தரணது அசறன் கணக்குகநறணரல் ற்தட்டர? 

ன்ந எபை ககள்ற ளந்து. அடுத்ரக இந் அசறகண 

சங்கடத்துக்குள் ஆழ்த்துற்கரக ரசகர ககனகள் 

தசய்ப்தட்டிபைக்கறன்நணர? ன்ந இன்தணரபை ககள்ற 

ளந்து. து ப்தடிரக இபைந்ரபம், க்ககபப் 

ததரபொத்ட்டில் அர்களுக்கு றன்சரத்க ங்க 

கண்டி ரர்லகக் கடகப்தரடு அசுக்கு இபைக்கறன்நது. எபை 

கரனத்றல் குப்தற றபக்கறல் ரழ்ந் பெகம் இபைந்து. அந் 

குப்தற றபக்குக் கனரசரத்றபௌபைந்து றடுதட்டு ரங்கள் 

ற்கதரது றன்சர கனரசரத்துக்குள்  ந்றபைக்கறன்கநரம். 

ற்கதரது றன்சரப் தரகணக்குப் தக்கப்தட்ட எபை 

றகனறல் க்கள் ரழ்ந்து தகரண்டிபைக்கறன்நரர்கள். இந்ப் 

தரகணக்குப் தக்கப்தட்ட க்ககபத் றடீதன்பொ ஏர் இபைள் 

பெகத்துக்குள் ள்ளுரணது, அர்களுக்கு றகவும் 

கடிணரண, அதசபகரறரணதரபை சூழ்றகனக 

உபைரக்கும்.  

1996க்குப் தறற்தட்ட கரனத்றல் இனங்ககறல் ற்தட்ட றக 

லண்ட றன் துண்டிப்தரக அண்கறல் ற்தட்ட றன் 

துண்டிப்பு தறவு தசய்ப்தட்டிபைக்கறன்நது. உண்கறல் 

க்கள் ல்கனரபைம் றன்சரத் ககக அறகரறத்துக் 

தகரண்டிபைக்கறன்ந கரனகட்டத்றல் அந் அறகரறப்புக்கு ற்ந 

றத்றல் றன்சர உற்தத்றபெம் அறகரறத்துச் தசல்ன 

கண்டிது இல்தரண எபை றடரக இபைக்க கண்டும். 

ரநரக, றன்சர உற்தத்ற குகநந்து றன் தரகண 

அறகரறத்துக்தகரண்டு தசல்பரக இபைந்ரல் றன்சரத்றல் 

தற்நரக்குகந ற்தடும்.  இவ்ரநரக றன் துண்டிப்புக்கள் 

ற்தடுகறன்நகதரது அசு பன்றட்டறடல்கள் பனரக அற்கு 

ரற்நலடரக ன்ண தசய்னரதன்ந எபை கறப்கதப் தற்நற 

சறந்றத்றபைக்க கண்டும். தணன்நரல், க்ககபப் ததரபொத் 

ட்டில் ரன் ற்தகணக குநறப்தறட்டகப் கதரன்பொ அர்கள் 

றன்சரத்துக்கு தக்கப்தட்டுறட்டரர்கள். அர்கள் றன் 

எபறக்குப் தக்கப்தட்டிபைக்கறன்நரர்கள்; றன்றசறநறக்குப் 

தக்கப்தட்டிபைக்கறன்நரர்கள்; குபறர்சரணப் ததட்டிகளுக்குப் 

தக்கப்தட்டிபைக்கறன்நரர்கள்; குபறபட்டல் அகநகளுக்குப் 

தக்கப்தட்டிபைக்கறன்நரர்கள். அப்தடிப் தக்கப்தட்ட க்ககப 

அந் றகனறபௌபைந்து எபை றத்றரனகநம் கபொ 

றகனறல் கத்றபைப்ததன்தது கடிணரண எபை றடரகும்.  

லர் றன் உற்தத்றரணது தன கரங்கபரல் 

தரறக்கப்தடுதுண்டு. அரது ட்சற ற்தடுகறன்ந 

ககபகபறல், க வீழ்ச்சற குகநகறன்ந ககபகபறல் றன் 

உற்தத்றறல் டங்கல் ற்தடுதன்தது இல்தரகும். லர் 

றன்சரத்றல் டங்கல்கள் ற்தடுகறன்நகதரது தறப்டரக 

அடுத் றன் உற்தத்ற தற்நற சறந்றக்ககண்டிர்கபரக 

ரங்கள் இபைக்கறன்கநரம். நுகச்கசரகன அணல் றன் 

உற்தத்ற றகனம், சம்பூரறல் அகறபைக்கறன்ந அணல் றன் 

உற்தத்ற றகனம் தற்நறதல்னரம் ரங்கள் ககக்கறன்கநரம். 

அக தற்நற க்கள் த்றறல் தல்கபொதட்ட றர்சணங்கள் 

ற்தட்டுக்தகரண்டிபைக்கறன்நண. நுகச்கசரகனறல் அகந் 

றபைக்கறன்ந அணல் றன் உற்தத்ற றகனம் தற்நற சறன 

றர்சணங்ககப  ஊடகங்களுக்கூடரக அண்கறல் ககட்கக் 

கூடிரகவும் தரர்க்கக்கூடிரகவும் இபைந்து. ந்தரபை 

உற்தத்றறகணபெம் கற்தகரள்கறன்நகதரது அறல் ங்களுக்கு 

எபைதக்கத்றல் சரகங்கள் இபைந்ரல் பொதக்கத்றல் 

தரகங்களும் இபைக்கத்ரன் தசய்கறன்நண. தரக றடங் 

ககபக் ககபந்து வ்ரபொ சரகத் ன்கககபக் கூட்டிக் 

தகரள்பனரம் ன்தது தற்நற ரங்கள் அநறறல் பூர்ரகச் 

சறந்றக்ககண்டி றகனறல் இபைக்கறன்கநரம்.  

து ரட்டின் ததபைம்தரனரண இடங்களுக்கு 100 

சவீரண றன்சர சறகள்  கறகடத்றபைப்தரகப் 

புள்பறறதங்கள் கூபொகறன்நண. அகககப, கறபறதரச்சற 

கதரன்ந ரட்டங்களுக்கு 85 சவீரண றன்சர 

சறகள்ரன் கறகடத்றபைக்கறன்நண ன்ந தசய்றபெம் 

இபைக்கறன்நது. து ப்தடிறபைந்ரபம் து ரட்டின் ல்னரப் 

தகுறகளுக்கும் - டக்கரக இபைக்கட்டும்; கறக்கரக 
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இபைக்கட்டும்; தற்கரக இபைக்கட்டும்; கனகரக 

இபைக்கட்டும் - இந் றன்சரம் தசன்நகட கண்டும். அந் 

றன்சரத்றன் பனரக ங்களுகட தல்கபொதட்ட 

றடங்ககப ஆற்நக்கூடி றத்றல் க்களுக்கு சறகள் 

அபறக்கப்தட கண்டும். வீடரக இபைக்கட்டும், ரடரக 

இபைக்கட்டும், உனகரக இபைக்கட்டும், றன்சக்ற இல்னரல் 

இங்க படிர அபவுக்கு இன்பொ றன்சரத்றன் கக 

அறகரறத்துக்தகரண்டு தசல்து ங்களுக்குத் தரறபெம்.  

ற்தகணக எபை கபைத்து கூநப்தட்டிபைந்து. அரது, 

ங்களுகட றன் உற்தத்ற றகனங்கபறல் கரப்தடுகறன்ந 

சரணங்கள் அல்னது உற்தத்றக் கபைறகள் லண்டகரனம் 

தரறத்கறணரல் தளகடந் றகனறல் கரப்தடு 

கறன்நண அல்னது கரனரறரகறறட்டண ன்ந கபைத்துகளும் 

இபைக்கறன்நண. ஆகக கரனரறரகறன்ந கக்கும் 

தரர்த்றபைக்கரல் அந் உறரறப்தரகங்ககப ரற்நற, 

அற்பொக்குப் தறனரக புற தரகங்ககப - புற கபைறககப - 

புற சரணங்ககபப் ததரபைத் கண்டி ககறபைக் 

கறன்நது. து றன் உற்தத்றப் தரகங்கள் அல்னது தகுறகள் 

கரனரறரகறகர அல்னது தளகடந்கர இபைந்ரபம் 

இன்நதரபை றத்றல் இது ரசகர ககனரக இபைக்கனரம் 

ன்பொகூட றர்சறக்கப்தடுகறநது. து ப்தடிரக இபைந்ரபம் 

றன்சரத்க ங்குகறன்ந றடத்றல் டங்கல்கள் - 

கடகள் ற்தடுகறன்நகதரது அகணச் சலர்தசய் கண்டி 

ரர்லகப் ததரபொப்பு அசுக்கு இபைக்கறன்நது. குநறப்தரக, இந் 

றன்சரத்கரடு தரடர்புதட்டிபைக்கறன்ந அகச்சுக்கு 

இபைக்கறன்நது.  

ரங்கள் தரட்டதுதட்டற்தகல்னரம் கண்டது றன்நற் 

தகல்னரம் குகநகூபொகறன்ந றர்க்கட்சறரக இபைக்க 

றபைம்தறல்கன. சரறரணற்கநச் சரறதன்பொம் நரண 

ற்கநத் தநன்பொம் தசரல்பகறன்ந எபை பற்கதரக்கரண  

றர்சணத்கச் தசய்கறன்ந தரங்கறல் தசற்தட 

கண்டுதன்ந றகனப்தரட்டில் இபைக்கறன்கநரம். இப்கதரது 

கப் தகுறகள் கூடுனரண றன்சர சறககபப் 

ததற்நறபைந்ரபம் அறகஷ்டப் தறகசங்கபறல் இபைக்கறன்ந சறன 

குக்கறரங்களுக்கு இன்ணபம் றன்சரம் தசன்நகட 

றல்கன. குநறப்தரக, ட்டக்கபப்பு ரட்டத்க டுத்துக் 

தகரண்டரல், அங்கு  ரகணகபறன் தங்கம் இபைக்கறன்ந 

இடங்கபறல் றன்சர கபௌகள் அகக்க கண்டி கக 

இபைக்கறன்நது. இந் றன்சர கபௌககப அகக்கறன்நகதரது 

றச்சரக அற்பொக்கு றன்சக்றறகணப் தரய்ச்ச கண்டி 

ககறபைப்தணரல் அவ்ரநரண இடங்களுக்கும் றன் 

றறகரகம் தசய் கண்டி ககப்தரடிபைக்கறன்நது 

ன்தகபெம் கூநறக்தகரள்கறன்கநன்.   

அத்துடன், இன்பொ து ரர்கள் கற்நகனச் சரறரண 

பகநறல் தகரண்டுதசல்ற்கு இந் றன்தணரபற அல்னது 

றன்சர சற பக்கறரணரகக் கரப்தடுகறன்நது. ணக, 

சற குகநந் றகனறல் அறகஷ்டரண தறகசங்கபறல் 

கற்பொக்தகரண்டிபைக்கறன்ந ரர்கபறன் னன் கபைற இந் 

றன்சர சறறகண அந்ப் தறகசங்களுக்கும் ங்க 

கண்டும்.  அதுட்டுல்னரல் உத றன்சர றகனங் 

ககபக் தகரக்கட்டிச்கசரகன கதரன்ந தறகசங்கபறல் 

அகப்தன் பனரக இந் றன்சர சறறகண 

ங்குகறன்ந றடத்றகண இனகுதடுத்துதுடன் அங்கு 

றன்கடகள் ற்தடுகறன்நகதரது அது தற்நற தசய்றககபப் 

ததபொற்கும் க்கள் றன் டங்கல்கபறபௌபைந்து றடுகன 

ததபொற்கும் ரய்ப்தரக இபைக்கும். ணக, ரன் 

கூநறக்தகரள்கறன்ந எபை பக்கறரண றடம் ன்ணதன்நரல், 

கஷ்ட, அறகஷ்ட தறகசங்களுக்கு இந் றன்சர சற 

ங்கப்தடறல்கன. குநறப்தரகச் தசரல்னப்கதரணரல் 

பங்ககப ங்குகறன்ந றடத்றல் இன்பொம் து ரட்டில் 

தரதட்சறபைக்கறன்நது.  குநறத் எபை கரனத்றல் றன்சர 

சறரணது தறரண வீறகளுக்கு அண்கறபள்ப 

வீடுகளுக்கும் கட்டிடங்களுக்கும் ட்டுக ங்கப்தட்டது. 70 

வீரண க்கள் ரழ்கறன்ந கறரங்களுக்கு அந் சற 

ங்கப்தடர எபை றகனக இபைந்கதரறபம், ற்கதரது 

அறகரண கறரங்களுக்கு றன்சர சற 

கறகடத்றபைக்கறன்நது. ஆணரபம் அற தரகனறபௌபைக்கறன்ந 

றகவும் கஷ்டரண கறரங்களுக்கு இந் றன்சர இகப்பு 

ககபப் ததபொறல் க்கள் கஷ்டத்க றர்கரக்கறக் 

தகரண்டிபைக்கறன்நரர்கள். ணக, இந்க் கஷ்டங்ககபத் 

லர்க்கக்கூடி றத்றல், அர்கபறன் ழ்கறகணக் 

கபைத்றற்தகரண்டு கர எபை ககறல் அர்களுக்கு உவும் 

றத்றல் அசு தசற்தடகண்டும்.   

அண்கறல் ட்டக்கபப்தறற்கு றஜம்தசய் தறற 

கச்சரா் அஜறத் ததகர அர்கள் குநறப்தறட்ட எபை கபைத்து 

ணக்கு ஞரதகத்றற்கு பைகறன்நது. அரது, இந் 

ஆண்டுக்குள் ல்னர இடங்களுக்கும் றன்சரத்க ங்கு 

கறன்ந எபை தசற்நறட்டத்றகண பன்தணடுக்கப் கதரரகவும் 

க்கபறடம் அறகரண கட்டங்ககப சூபௌக்கரல் எபை 

க அடிப்தகடறல் அர்களுக்குரற கட்டங்ககப 

சூபௌத்துக் தகரள்தன்பொம் எபை கபைத்றகணக் குநறப் 

தறட்டிபைந்ரர்.  அந்க் கபைத்ரணது உண்கறல் 

தசற்தரடரக ரபொற்கு ற்நறத்றல் அந் அகச்சு 

குநறத் டடிக்ககககப டுக்ககண்டுதன்பொ கூநறக் 

தகரள்கரடு, கட்டரரக இணறபைம் கரனங்கபறல் 

றன்துண்டிப்புக்கபறல்னரல் க்கள் றகவும் இனகுரண 

றத்றல் றன்சர சறறகணப் ததற்பொக்தகரள்ற்குரற 

தசற்தரடுககப இந் அசரங்கம் கற்தகரள்ப கண்டு 

தன்பொம் ககட்டுக்தகரள்கறன்கநன்.   

அத்துடன் இன்நதரபை றடத்கபெம் ரன் இங்கு 

சுட்டிக்கரட்ட கண்டும்.  அரது, இந் றன்சர சகத 

சரர்ந் தறகளுக்கு அந்ப் தகுறககபச் கசர்ந்ர்ககபச் 

கசர்த்துக்தகரள்கறன்ந றடத்றல் தரதட்சம், தக்கச்சரர்பு 

ன்தண இல்னரல் ல்னரட்சற ன்பொ தசரல்கறன்ந அந்க் 

கபைப்ததரபைளுக்கு உண்கக ங்கக்கூடி றத்றல் 

றணங்கள் ங்கப்தடகண்டும்.  ஆணரல், சறற்போறர் 

றணங்ககப டுத்துப்தரர்க்கறன்நகதரது ந்த் றகக் 

கபரக இபைந்ரபம், ந் அகச்சரக இபைந்ரபம் அந் 

றணங்கபறல் இன்பொம்கூட தரதட்சம், தக்கச்சரர்பு ன்தண 

இடம்ததபொகக் கரக்கூடிரக இபைக்கறன்நது.  

ஆளுங்கட்சறறகணச் சரர்ந்ர்கள், றர்க்கட்சறறகணச் 

சரர்ந்ர்கள் ன்கறன்ந அந் கதங்கள் இன்ணபம் 

கரப்தடுகறன்நண. அண்கறல் கல்றகச்சு, சுகரர 

அகச்சு கதரன்ந அகச்சுக்களுக்கரண றணங்கள் 

ங்கப்தட்டண. இபைந்ரபம், தன தகுறகபறல் சறற்போறர் 

தற்நறடங்கள் இபைந்தும் அற்பொக்கரண றணங்கள் 

ங்கப்தடறல்கன. இககதரன்பொரன் இந் றன்சர சகத 

சரர்ந் றணங்களும் தரதட்சற்ந ககறல் ங்கப்தட 

கண்டும். 
 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරමිඹ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

 

ගරු ඥහනමු කුර ශ්රීප්්ද්ද භවතහ 
(ரண்புறகு ஞரணபத்து ஸ்ரீகசன்) 

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 

Okay.   
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ඳහර්ලිශේන්තු 

றன்சர சகத சரர்ந் றன்ணறல் தறகபறல் ஈடுதடுகறன்ந 

ர்களுக்கரண றணங்ககப ங்குகறன்நகதரது அந்ந்ப் 

தறகசங்கபறல் ரழ்கறன்ந தடித் இகபஞர் பெறகளுக்கு 

பன்நரறக ங்கப்தடகண்டும். ஆளுங்கட்சறக்கு 

ரக்கபறத்ர்கள், றர்க்கட்சறக்கு ரக்கபறத்ர்கள் ன்ந 

தறரறறகணக் ககரட்டிகணக் கரட்டரல் - ஆளுங்கட்சற, 

றர்க்கட்சற ன்ந கதம் தரர்க்கரல் - எவ்தரபை துகநறபம் 

றணங்ககப ங்குகறன்நகதரது ல்னரட்சற ன்ந 

அடிப்தகடறல் தரதட்சறல்னரல் தசற்தட கண்டும்.  

அவ்ரநறல்னரதுறட்டரல் ல்னரட்சற அசு ன்தது, எபை 

ககரட்தரடரக இபைக்க படிபெக எற, அது எபை தசற்தரட்டு 

அசரக இபைப்தற்கு ரய்ப்தறல்கன. ககரட்தரட்டு அசுககப 

றட தசற்தரட்டு அசுகள்ரன் உண்கரண ல்னரட்சற 

அசுகபரக இபைக்கபடிபெம். ணக, ரன் சுட்டிக்கரட்டி 

இந் றடங்ககபக் கணத்றற் தகரள்கரடு, றர்பைம் 

கரனத்றல் றன்கடகளும் றன்சரசகத தரடர்தரண 

எளங்கலணங்களும் ற்தடரல் உரற அகச்சு குந் 

டடிக்ககககப டுக்ககண்டுதன்பொ ககட்டு, 

றகடததபொகறன்கநன்.  ன்நற. 

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරමිඹ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
මීශඟට, න් විකයත ශේන්ශොඩ භන්ත්රීතුභහ. 

ඊට රථභ, වුන් ශවෝ න් භන්ත්රීයශඹේ, මරහනඹ වහ 

න් එඩ්ඩ් ගුණශේය භන්ත්රීතුභහශස නභ ශඹෝජනහ යන්න. 

   
ගරු නලි්ද ඵණ්ඩහය  ඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුමිඹනි, ''න් එඩ්ඩ් ගුණශේය 

භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත යුතුඹ''යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.  

 
ගරු මුජිබුර් යහුභහ්ද භවතහ  
(ரண்புறகு பஜறபுர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

 
විස්ද සථිය කයන රමේ. 
ஆகரறத்ரர். 

Seconded. 

 
රලසනඹ විභන රදි්ද,  බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු ගරු ශ්රිඹහනි විප්ේවික්රභ භව කමිඹ මරහනප්ඹ්ද ඉ ක 

වප්ඹ්ද,  ගරු එඩ්ඩ් ගුණප්ේකය භවතහ මරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, ரண்புறகு (றபைற) ஸ்ரீரற றகஜறக்கற 

அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்பொ அகனக, ரண்புறகு ட்ட் 

குகசக அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 

the Chair and THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් විකයත ශේන්ශොඩ භන්ත්රීතුභහ, ථහ යන්න. 

[අ.බහ. 5.07] 

 

ගරු විජිත ප්බ්රුප්ගොඩ භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற கதபைதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, විදුලිඵර අර්බුදඹ පිබඳඵ 

ආ්ඩඩු ඳේ ඹ විසින් ඉදිරිඳ්  ශ හලීන ල් තළීශේ 

ශඹෝජනහට අදවේ ඉදිරිඳ්  කිතිභට අසථහ රළීභ ළන භහ 

තුටු නහ. 

විශලේශඹන්භ අද අපි ථහ යන්ශන්, භසතඹේ විධිඹට ශේ 

යශට් ආර්ක ඹට, ජන ජීවිතඹට, ශශශ යහඳහය ටයුතුරට 

ඵරඳහන ඉතහ ළද්  හයණඹේ ේඵන්ධයි. ශේ පිබඳඵ 

විවිධ වූ අදවස, ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  වුණහ. ශොශවොභ වුණ් , 

විදුලිඹ කිඹන එ ශේ යශට් ජනතහට අතයලය ශේහේ 

විධිඹට අපි දකිනහ.  

විශලේශඹන්භ, 1895 ජූලි භහශ දී ශොශම, රිසටල් ීමදිශ  

ඇයමූ කුඩහ තහඳ ඵරහහයඹකින් තභයි ඳශමු තහට ශේ යටට 

විදුලි ආශරෝඹ රළබුශ්ඩ. ඊට ඳසු 1902දී ශොශම ට්රෆේ යථ 

භහර් වහ විදුලි භහභ බිහි වුණහ. 1926දී තභයි යජශ  විදුලි 

ශදඳහර්තශේන්තු බිහි වුශ්ඩ. ර්තභහනශ  ඳ න රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ බිහි වුශ්ඩ 1969 ර්ශ දීයි.  

එදහ ශභදහතුය රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ භඟින් ශේ යශට් 

භසත ජනතහටභ විදුලි අලයතහ ළඳයීශේදී, ඹේ ඹේ ශේහන් 

ඉසට කිතිශේදී ශනොශඹේ ළටලු, රලසන ඇ  වුණු ඵ අපි වුන්්  

දන්නහ. ශොශවොභ වුණ් , නහරි රශද්ල ඇන්ණහභ, සීමිත 

ග්රහමීඹ රශද්ලරට මුරදී විදුලිඹ රඵරහ දුන්නහ. අඳට භතයි, 

1994 න විට රංහශන්භ සිඹඹට 44 ඳභණ රභහණඹටයි 

භසත විදුලි ඵරඹ ඳඹහ  බුශ්ඩ. නමු් , ශේ න විට ශඳොදු ජන 

එේ්  ශඳයමුණ වහ එේ්  ජනතහ නිදවස න්ධහන ආ්ඩඩු 

ඹටශ්  රංහශේ සිඹඹට 98 දේහ රභහණඹට  විදුලිඹ රඵහ 

දීභට පුළුන්භ රළබුණහ. එඹ යටේ විධිඹට ් තහභ, අශප් යට 

රළූ විශලේ ජඹග්රවණඹේ කිඹහ භහ හිතනහ. 

අපි දන්නහ, අශප් යට දුප්ඳ්  යටේ ඵ. ංර්ධනඹ ශමින් 

ඳ න යටේ විධිඹට  බුණු ශ්රී රංහ භළදි ආදහඹේ රඵන යටේ 

ඵට ඳ්  න විට, ඒ භළදි ආදහඹේ රඵන යශට් ජී්  න 

පුයළසිඹන්ශස ජන ජීවිතඹ හර්ථ ය න්නට විශලේශඹන්  

විදුලිඹ  අතයලය ශදඹේ.  

අද න විට, විදුලිඹ පිබඳඵ යශට් භසත ජනතහ තුශ ඹේ 

කිසි ළ ංහේ භතු ශරහ  ශඵනහඹ කිඹහ අඳ දන්නහ. 

ශභොද, භහ වඹේ ඇතුශත, තුන් තහේ භසත විදුලිඵර 

ඳද්ධ ඹභ බි ළටීභේ සිද්ධ වුණහ. ඳශමුළනි තහශේ ඳළඹ 9ට, 

ඳළඹ 10ට  ආන්න හරඹේ විදුලි ඳද්ධ ඹ බි ළටීභ නිහ, මුළු 

භව්  ශ්රී රංහහසී ජනතහභ අඳුශර් හිටිශ . එදහ නිහඩු දේ 

වුණු නිහ යහජය ආඹතනරට රලසනඹේ ශනොවුණ් , 

විශලේශඹන්භ ර්භහන්ත ේශේ්රඹට, යහඳහරි ේශේ්රඹට ශභඹ 

ඵර්  රලසනඹේ වුණහ.  

ශේ පිබඳඵ භහධය හච්ඡහලින් අපි දළේහ.  අදහශ 

ඵරධහරින්ට ශභඹ රලසනඹේ වුණහ. ශේ හයණශ දී, ශේ 

ඩහප්ඳල්හති රිඹහේඹ ඹන ශ්ෝදනහකු්  එල්ර වුණහ. ශේ 

ඩහප්ඳල්හති රිඹහන් පිටුඳ  විවිධ ්ඩඩහඹේ ඉන්නහඹ 

කිඹන ශ්ෝදනහ්  ඉදිරිඳ්  ශහ. අහනශ , විදුලි උඳ 

ශඳොශරට වමුදහ ආයේහ රඵහ ශදන්නට් , ශේ පිබඳඵ 

ඳතිේණ මිටු පිහිටුන්නට්  ආ්ඩඩු ටයුතු ශහ. 

ශොශවොභ වුණ්  අද විදුලිඵර නිශඹෝජය අභහතයතුභහ කිේහ,   

1333 1334 

[න් ඥහනමු් තු ශ්රීශන්න් භවතහ] 
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ට්රහන්සශෂෝභර්, ළනි විදුලිඹට ේඵන්ධ ඒ ශභරේ නිසි ඳරිදි 

නඩ් තු ශනොකිතිභ නිහ ශේ ශද් සිද්ධ වුණහඹ කිඹන හයණඹ.  

ජර විදුලි ඵරඹ ඳරියඹට හිතය විදුලි රබඹේ ඵ අපි 

දන්නහ. ජර විදුලි ඵරඹ තුබඳන් යටට විලහර රහබඹේ ඇ  

ශනහ. ජර විදුලි ඵරඹට රහසධන විඹදේ විතයයි ඇතුශ්  

ශන්ශන්. ඳරියඹ ඳළ් ශතන් වහනිඹේ ශන්ශන් නළවළ. විඹදභේ 

ඹන්ශන් නළවළ. නමු්  ශේ යශට් භසත ජනවනඹභ විදුලිඹ 

රශඹෝජනඹට න්නහ විට, ර්භහන්ත ේශේ්රඹට, යහඳහය 

ේශේ්රඹට, විදුලි අලයතහන් රඵහ ශදන විට, ශේ ජර විදුලි 

උ් ඳහදනඹ රභහණ්  ශන්ශන් නළවළ. ශේ නිහ තභයි, තහඳ 

විදුලිඵරහහයරට, ල්අඟුන් විදුලිඵරහහයරට ඹන්න අඳට 

සිද්ධ වුශ්ඩ.  

හිටපු ජනහධිඳ  භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහ අංල 5කින් ශේ 

ය ට දියුණු යන්න උ් හව ශ ඵ  අඳට සිහිඳ්  යන්නට 

පුළුන්. එේ අංලඹේ තභයි, ඵරලේ  ශේන්රඹේ විධිඹට ශේ යට 

දියුණු කිතිභට ටයුතු කිතිභ. එහි ර පරඹේ විධිඹට තභයි, සිඹඹට 

44 ඉරහ සිඹඹට 98 දේහ නහරි ව ග්රහමීඹ රශද්ල සිඹල්රභ 

ඇතුශ්  ශන විධිඹට ජනතහට විදුලිඹ රඵහ දීභට ටයුතු ශශේ. 

අඳට භතයි, ශභොනයහර දිසත්රිේඹ හශස ඈත දිසත්රිේර 

සිඹඹට වතලිස ණනේ ඳභණ වූ විදුලිඹ රළූ නිහ රභහණඹ, 

සිඹඹට 98 දේහ ේපර්ණ ය න්න පුළුන්භ රළබුණු ඵ. 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  නිරධහරින් භවය ඈත ේභහනරට 

විදුලි ඵරඹ රඵහ දීභට අඳවසු ඵ රහල ශහ. අඩුභ තයමින් එ 

නිට විදුලිඹ රඵහ ශදන්න න්පිඹල් රේ ශදට ඩහ ළඩි 

මුදරේ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට විඹදේ යන්න ඵළවළ කිඹන 

හයණඹ වන් ශහ. ශශේ නමු් , යජශ  භළදිව් ීමභ භත, 

ශද්ලඳහරන නහඹ් ශ  ඉල්ලීභ භත එළනි ේභහනරට්  

විදුලිඹ රඵහ දීරහ හභහනය ජනතහශස විදුලි අලයතහ ඉසට 

යරහ ශදන්න්  ඳසු ගිඹ භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහශස 

ආ්ඩඩුට පුළුන්භ රළබුණහ.  

විදුලි ඵරඹ ඳළඹ 24පුයහභ රඵහ ශදන්න, දින 365 පුයහභ 

අ්ඩඩ රඵහ ශදන්න ටයුතු කිතිභට යජඹේ විධිඹට කීභේ 

 ශඵනහ. ඒ හශසභ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට් , ඒ 

අභහතයහංලඹට්  කීභේ  ශඵනහ. ඳසු ගිඹ භහ 6 හරඹ 

ඇතුශත තුන් තහේ විදුලිඹ ඇනහිටීභ පිබඳඵ -විදුලිඹ බි 

ළටීභ පිබඳඵ- විලහර ආන්ශදෝරනඹේ ඇ  වුණහ. අනහතශ දී 

එළනි අදහනේ ත් ් ඹට මුහුණ ශනොදීභ වහ ළරසුේ 

වත, ඉරේ වත ටයුතු යන්න අලයයි කිඹරහ අඳ 

හිතනහ.  

යශට් විදුලි අලයතහ පිබඳඵ ණන් ඵරරහ, තේශේන් 

යරහ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඒ පිබඳඵ රහශඹෝගි ව 

තහේණි විඳුභේ රඵහදීභ අලය ශනහ. අපි දන්නහ, 

ශනොශයොච්ශ්ෝශල් ල්අඟුන් විදුලි ඵරහහයශ  ශභහශොට් 900 

විදුලිඵර උ් ඳහදන ලේ ඹේ  ශඵන ඵ. ඒ හශසභ 

ශයරපිටිශ  තහඳ විදුලි ඵරහහයශ  ශභහශොට් 300 

විදුලිඵර උ් ඳහදන ලේ ඹේ  ශඵනහ.    

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඳරියඹට වහනි ශනොශන 

විදුලි රබඹන් විධිඹට සර්ඹ ලේ ඹ රශඹෝජනඹට ළනීභ ළද්  

කිඹරහ අඳ විලසහ යනහ. විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  

නිශඹෝජය අභහතයතුභහ කිේහ, ශේ පුනර්ජනනීඹ විදුලි ඵරඹ 

රර්ධනඹ කිතිභ වහ ළරළසභේ  ශඵනහ කිඹරහ. අපි එතුභහට 

විශලේශඹන්භ භතේ යනහ, එශවභ යන්න පුළුන්භ 

 ශඵනහ නේ, අඩුභ ණශන් විදුලිඵර අභහතයහංලශ  

ශොඩනළඟිලිර  ශඵන වරඹ පුයහභ සර්ඹ ශෝ අතුයන්නට 

පුළුන්භ  ශඵන්නට ඕනෆ කිඹරහ. ඒ හශසභ ඳශහ්  භට්ටශේ, 

දිසත්රිේ භට්ටශේ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  හර්ඹහර ශොඩනළඟිලි 

උඩ සර්ඹ ශෝ වි යරහ ඒ ආදර්ලඹ ශදන්නට ඕනෆ.  රංහට 

අවුන්ද්ද පුයහභ සර්ඹ ලේ ඹ රළශඵනහ. ඒ නිහ ශේ සුර්ඹ 

ලේ ඹ රශඹෝජනඹට අයශන ඳරියඹට වහනි ශනොශන 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ ඹේ විධිඹට සර්ඹ ඵරඹ ඳහවිච්චි යන්න 

අනහතශ දී පුළුන්භ රළශඵන්න ඕනෆ. ඒ වහ ආ්ඩඩු 

ටයුතු යයි කිඹන විලසහඹ අපි තුශ  ශඵනහ. භට රළී 

 ශඵන හරඹ අන් නිහ භභ මීට ඩහ ථහ කිතිභට 

ඵරහශඳොශයෝ තු ශන්ශන් නළවළ. ශොශවොභ නමු්  අනහතඹ 

ළන හිතරහ ර්තභහනශ  විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ් , අභහතයහංලඹ් , 

යජඹ් , ඒ වහ අලය ළරසුේ ටයුතු යරහ අ්ඩඩ ඳළඹ 

24පුයහභ විදුලි ඵරඹ රඵහ ශදන්න ටයුතු යන්න කිඹන ඉල්ලීභ 

යමින් භභ නිවඬ ශනහ. ශඵොශවොභ සතු යි.  

 
[අ.බහ. 5.17] 

 

ගරු විප්ේඳහර ප්වට්ටිආයච්ික භවතහ 
(ரண்புறகு றகஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරූඪ  න් භන්ත්රීතුභනි, ශේ යශට්  ඳසු ගිඹ හර 

ඳරිච්ශේදඹ  තුශ  බුණු  විදුලිඹ අර්බුදඹ ේඵන්ධශඹන් න් අකය්  

භහන්නප්ශඳන්භ භන්ත්රීතුභහ විසින් බහ ල් තළීශේ 

ශඹෝජනහේ ඉදිරිඳ්  ය  ීභ ළන භභ ඉතහභ්  තුටු 

ශනහ.  ඒ ේඵන්ධශඹන් ඇ  වුණු ත් ් ඹන් තුබඳන් 

අනහ ත ශ දී  ශේ යශට් විදුලිඹ පිබඳඵ රලසනඹට ශභොන ආහයඹට 

විඳුේ ශොඹන්නට අලයද කිඹන හයණඹ පිබඳඵ අද 

බහශේදී ශදඳහර්ලසශ , තුන් ඳහර්ලසශ  භන්ත්රීන්න් ථහ ශහ.   

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, විදුලිඵර වහ ඵරලේ  

අභහතයහංලශ  ටයුතු ශ න් ්ේපි යණ ඇභ තුභහ ඒ  

ඳළ   අර්බුදඹ පිබඳඵ ඉතහභ්  ශවොිනන් ඳළවළදිලි න්ණු 

දළේවූහ. ංයහශල්නරට එශවභ නළ් නේ ශන්  ශද්රට,  

ඳසු ගිඹ ආ්ඩඩුට, ඊට ඉසශල්රහ   බුණු ආ්ඩඩුරට  ශ්ෝදනහ 

ය ශේ රලසනශඹන් ළරශන්නට අඳට පුළුන්භේ නළවළ. අපි 

ඹථහර්ථඹට  මුහුණ ශදන්නට  ඕනෆ. භට භතයි, න් ජහන 

ේකුඹුය භන්ත්රීතුභහ කිේහ, අවුන්දු එවභහයේ ශේ ආ්ඩඩු 

 බුණහ, ඒ නිහ ශේ රලසනඹ  වින්නට  ඕනෆ තයේ හරඹ ඇ  

කිඹහ. එතුභහ කිඹනහ,  ඳසු ගිඹ  භහින්ද යහජඳේ ඳහරනඹ තුබඳන් 

තභයි  ශේ ය ශට්  ළඩිභ විදුලි ඵරඹේ නිසඳහදනඹ ශශේ  කිඹහ. අපි  

ඕනෆ ශශනකුට  ඕනෆ ශදඹේ ථහ යන්නට පුළුන්.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි,  ඔඵතුභහ දන්නහ  1977 

ර්ශඹන්  ඳසශේ ඇ වුණු ආ්ඩඩු ශඳයබඳඹ්  එේ තභයි ශේ 

යශට් විදුලි ඵර නිසඳහදනශ  දියුණුේ ඇ  වුශ්ඩ කිඹන එ. 

න්  සිරිභහශෝ ඵ්ඩඩහයනහඹ භළ නිඹ පිබඳඵ  අද සිහි යන 

ශරහශේ  එතුමිඹ ළන අපි ඳහර්ලිශේන්තු තුශ ශෞයශඹන් 

ථහ යන්නට  ඕනෆ. ශේ යශට් ඹභේ ශ අං ශද්ලඳහරන 

නහයිහේ වළටිඹට, අභළ රිඹේ වළටිඹට අද අ න් 

ජනහධිඳ තුභහශස නහඹ් ශඹන් ඵ්ඩඩහයනහඹ අනුසභයණ 

ේභන්්රණ ලහරහශේදී එතුමිඹ පිබඳඵ සිහිඳ්  යනහ.  එතුමිඹ 

එදහ ශඳොල්ශොල්ශරන්  යජයටට  භවළලි  ඟ  වයහ  ශේ යශට්  

විදුලිඹ නිසඳහදනඹ යන්නට  ඵරහශඳොශයෝ තු වුණහ.  එශවභ 

යන්නට ගිඹහ නේ  අවුන්දු  වේ ඹන්නට  බුණහ. නමු්  එදහ 

අවුන්දු  ශවන් වදන්නට ගිඹ ළඩ පිබඳශශ 1977 

ශජ්.ආර්.ජඹර්ධන භළ තුභහශස යජඹ ඹටශ්  න්  හමිණී 

දිහනහඹ භළ තුභහ අවුන්දු  වඹට සීභහ ය, භළවළලිඹ 

ශඳොල්ශොල්ශරන් යජයටට වයහ වදපු විේශටෝරිඹහ හශස 

විදුලිඵරහහය පිබඳඵ අපි දන්නහ. ඒ තුබඳන් ශේ යශට් විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ ළඩි  වුණහ.  

1335 1336 



ඳහර්ලිශේන්තු 

හිනිදුේ ඳ් තුශේ ඉඳදුණු ශශනකු වළටිඹට භට භතයි, 

දහ්  සිතුශේ නළ  විධිඹට හිනිදුේ ඳ් තුට එදහ 

ට්රහන්සශෂෝභර් ගිහින්, අධිඵරළ   විදුලිඹ රැවළන් ගිහින් ඒ 

රශද්ලශ  ජනතහට  ර්භහන්ත අ න්  ව  ශන්  අංල තුබඳන් 

විලහර ශතේ ළරසුණු ආහයඹ. විවිධ ආ්ඩඩු විවිධ ආහයශඹන් 

ටයුතු ශහ. ්න්ද්රිහ ඵ්ඩඩහයනහඹ භළ නිඹ 

ශනොශයොච්ශ්ෝශල් විදුලි ඵරහහයඹ පිබඳඵ ශ ටයුතු  බුණහ. 

ඒහ අපි දන්නහ. ඒ හශස විවිධ හරරදී  වළභ යජඹේභ ඒ 

ටයුතු ශහ. නමු්  ඵයඳතශ ශ්ෝදනහේ අද න් ්ේපි 

යණ ඇභ තුභහ  ශහ. එභ නිහ  හභහනය  ශදඹේ සිද්ධ වුණ 

ආහයඹට විදුලිඹ ඩහ ළටීභේ සිදු වුණහඹ කිඹහ  විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹට ශවෝ  හට ශවෝ  අද අත පිදහශන ශරශවසිශඹන්  

ඳළ් තට ශන්නට ඉඩ ශදන්න පුළුන් භේ නළවළ.  

න් ්ේපි යණ ඇභ තුභහ  රහල ශ හයණහ තුබඳන් 

ශේ යශට් ළස  පිබඳඵ, ජරඹ පිබඳඵ, ජරහල පිතිභ පිබඳඵ 

කිඹළවුණහ. ඳසු ගිඹ හරඹ  තුශ සිද්ධ වුණ  විදුලිඹ බිළටීේ  

පිබඳඵ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට, එහි  ඳහරන අධිහරිඹට, 

විශලේශඹන් එහි ඉවශ නිරධහරින්ට එතුභහ ශ්ෝදනහ ශහ.  එතුභහ 

ඒ අඹ රඵන ළටුප් ංයහ කිේහ. අද භන්ත්රීන්න්ශස ළටුඳ 

ළන ථහ යනහ. භන්ත්රීන්න්ශස  ළටුඳ එේරේ විසිදහවයි 

කිඹහ ථහ යනහ. අද භහධය තුබඳන් ඒ ළන භවශරොකුට ථහ 

යනහ. ශනොශඹකු්  අඹට ඳතුන් ඹන්න ළහුහ. නමු්  ශේහ 

කිඹන්ශන් නළවළ. ව් රේඹේ, න රේඹේ ළටුප් රඵන අඹ  

ඳසු ගිඹ හනු තුශ ජනතහට තභන්ශස ශේඹ ඉසට ශහද 

කිඹන එ පිබඳඵ අපිට රලසන යන්නට ශනහ. ඒහට 

වින්ද්ධ වුන්්  ඳහයට ඵළවළරහ ථහ ශශේ නළවළ. ශේ 

ේඵන්ධශඹන්  යද සිඹල්රභ එන්ශන් ආ්ඩඩුටයි. එභ නිහ 

භභ ඉතහභ්  ඳළවළදිලි කිඹනහ, න්  ්ේපි යණ භළ තුභහ 

ඉදිරිඳ්  ශ ශ්ෝදනහ පිබඳඵ විශලේශඹන් අ න් 

ජනහධිඳ තුභහ් , න් අග්රහභහතයතුභහ්  විශලේ ශොමින් 

බහේ ඳ්  ය, ඹබඳ්  දිශන  ශභන් වූ  ශදඹේ  ශේ යශට් 

සිද්ධ  ශනොශන්නට ටයුතු යන්නට ඕනෆ  කිඹහ. අශප් යට ජර 

විදුලිශඹන් සඹංශඳෝිතත වුණ යටේ. අපි ල් අඟුන් ඵරහහය 

ළන, සුශං ඵරහහය ළන, mini-power stations ළන ථහ 

යනහ.  

  ජහන ේකුඹුය න් භන්ත්රීතුභහ කිේහ, එතුභහශස 

රශද්ලශ  mini-power stations ශොඩේ  ශඵනහ කිඹරහ. 

හල්ර දිසත්රිේශ  ේඵන්ක්යණ මිටුශේ භ බහඳ යඹහ 

විධිඹට භභ ටයුතු යනහ. එශේ ටයුතු යන භභ ශදල්රට 

ගිඹහ. ඳසු ගිඹ යජඹ ඹ ටශ්  න්පිඹල් මිලිඹන 1,200ේ විඹදේ ය 

වදපු ශදල්ර විදුලි  ඵරහහයඹ ේපර්ණශඹන්භ ඳරියඹට වහනි 

ශන විධිඹටයි වදරහ  බුශ්ඩ. අපිට ජර විදුලිඹ්  ඕනෆ. වළඵළයි, 

ජනතහට ඳරියඹ ආශ්රිත ජී්  ශන්න පුළුන් ශන විධිඹට 

භහන හිතහදී ටයුතු යන්න්  ඕනෆ. විශලේශඹන්භ ඒ විදුලි  

ඵරහහයඹ ශොඩනළඟීශේදී ජරජීීම ශදඳහර්තශේන්තුශේ අයඹ 

ශන  බුශ්ඩ නළවළ. භධයභ ඳරිය අධිහරිඹ ඒ යහඳව ඹට 

ශොශවොභ අය  දුන්නහද දන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ජර විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ  යනශොට  ශේ යශට් ඳරියඹට වහනි ශනොන 

ආහයඹට ර් හධහයණ ශර ටයුතු යන්න අඳට සිද්ධ 

ශනහ. 

අද අපි විදුලිඹ රඵහ න්න ශොට න්පිඹල් 20,000ේ විතය 

ශන්න ඕනෆ. වළඵළයි, භහඹේ ශදේ විදුලි බිර ශනොශහ 

හිටිශඹෝ  විදුලිඹ ඳනහ. එතශොට කිසි හිතේ  ඳපුේ නළවළ. 

භවය ශෞය  හඹන භධයසථහනර ටු ටි තේඵන ශේරහශේ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරශඹන් ඇවිල්රහ විදුලිඹ ඳපු අසථහ  බුණහ. 

භභ ඒ දළේහ. වළඵළයි, ඳසු ගිඹ හරශ  කිඹන්ශන්්  නළතු 

දට ඳළඹ වඹේ විතය විදුලිඹ ඳද්දී, ඒහට වුන්්   

කිේශේ නළවළ. ඒහ ළන ථහ යන්න කිසි ශශනේ නළවළ.  

යශට් ජනතහ විදුලිඹ න්නශොට මුදල් ශනහ නේ, එශේ 

රඵහ න්නහ විදුලිඹට අදහශ විදුලි බිර ශනහ නේ, භහඹේ 

ශදේ ශනොශහ ඉන්නශොට විදුලිඹ ඳනහ නේ, ජනතහට -

අහිං ඳහරිශබෝගිඹන්ට, ඳහල් ඹන දන්න්ට ඒ හශසභ 

ශන්  ර්භහන්තරට- විදුලිඹ ශනොදීභ ේඵන්ධශඹනු්  යජඹ 

වළටිඹට අපි භළදිව්  ශන්න   ඕනෆ කිඹරහ භහ හිතනහ.  

න් ඳහඨලී ්ේපි යණ ඇභ තුභහ කිේහ, ඳළඹේ විදුලිඹ 

නළතු  බුශණෝ  මිලිඹන 250 ඳභණ අරහබඹේ ශනහ  

කිඹරහ.  විදුලිඹ පිබඳඵ රහබ  අරහබ  තන්දය  ශඵනහ. කිසිභ 

ශරකින්  විදුලිඹ ණඹට්  ශදන්ශන් නළවළ. භවය ශේරහට 

භවද්ධිශඹන් ඹේ ඹේ වන ශදනහ. නමු්  අපි ඳළවළදිලි 

කිඹනහ, ශේ ඵයඳතශ ත් ් ඹ පිබඳඵ  අ ඳශස අධහනඹ 

ශඹොමු කිතිභ අලය ශනහ කිඹරහ. ඒ නිහ වුන් ළරැද්ද ශහද, 

 ශනොශහද කිඹරහ  දළන් ඳලස්හ්  ඳතිේණ  ඹන එ ශනොශයි 

ශ යු් ශ් . විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඉදිරිශ දී ජනතහ ශනුශන් 

භහන හිතහදී ටයුතු යන්න ශනහ. ශභතළන ඉන්නහ වළභ 

ශශනේභ විදුලිඹ ඳරිශබෝජනඹ යනහ. එශවභ නේ විදුලිඹ 

ළපීභ නිහ සිදු ශන අහධහයණඹට් , විදුලිඹ නළතු ඳළඹ 

ණන්, දස ණන් ත යන අඳට්  මුදරේ ශන්න ඕනෆ. 

ඒ භහන අයි ඹේ.  

ඹේ කිසි අරහබඹේ වුණහභ, ඳහශර් ඹනශොට හවනඹේ 

වළප්පුණහභ, ත්  එළනි ශනොශඹේ අසථහරදී අපි  අරහබ අඹ 

ය න්නහ. මිනිසසු අරහබ අඹ ය ළනීභ වහ නඩු දභනහ. 

නමු්  අරහබ අඹ ය ළනීභ වහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට වින්ද්ධ 

අද  නඩුේ දභන්න ශශනේ නළවළ. භභ දන්ශන් නළවළ, ඒහට 

ර ඳහදන  ශඵන්ශන් ශොශවොභද කිඹරහ. අපි ඳහර්ලිශේන්තු 

තුශදී ඊට අදහශ අණඳන්  වදන්න ඕනෆ. එශවභ වුශණෝ  තභයි 

වුද ළයදිහයඹහ කිඹරහ ශොඹහ න්න පුළුන් ශන්ශන්. රේ 

ණන් ළටුප් රඵන හභහනයහධිහරින්න් සිටිඹදී, සිඹලු 

ටපිටහ ශවොිනන්  බිඹදී්  විදුලිඹ ශදන්න ඵළරිභේ  බුණහ 

නේ, එ දේ්  ඔවුන් ඒ තනතුන්ර රැ ශන්න ඕනෆ නළවළ. 

බහඳ තුභහ නේ ඉල්රහ අස ශන්න ගිඹහ. ඇ් තටභ ශේට  

කිඹන්න ඕනෆ බහඳ යඹහ ශනොශයි. අවුන්දු ණනේ  සශේ 

ශේ ටයුතු යපු ආහයඹයි  කිඹන්න ඕනෆ. අද - [ඵහධහ 

කිතිභේ] නළවළ. ඇභ යඹහට්  එශවභ  කිඹන්න ඵළවළශන්. 

ශේ භහ කිහිඳඹ තුශ ඇභ භ අයශන, නිශඹෝජය ඇභ භ 

අයශන, අවුන්දු ණනේ  සශේ  බුණු ශදඹේ ශනස යන්න 

පුළුන් නේ, ඳසු ගිඹ හරශ  අවුන්දු විසේ  සශේ  බුණු 

තමුන්නහන්ශේරහශස යජඹ තුබඳන් ශේ වහ ශශේ ශභොනහද 

කිඹරහ භහ අවනහ. ඒ පිබඳඵ අපි දන්නහ. ඒ වහ ඳහඨලී 

්ේපි යණ භළ තුභහ ඹේ ඹේ නිර්ශද්ල  ඉදිරිඳ්  ය  බුණහ. 

නමු්  ඒහ ලත ඳවට ණන් අයශන  බුශ්ඩ නළවළ. ඒ නිහ 

ශේ ේඵන්ධශඹන් අඳට රලසන ශොඩේ  ශඵනහ. ඒ  ණන් 

හිරවු  භහ දළන් කිඹන්ශන් නළවළ.  

අපි විදුලිඹ නිසඳහදනඹ කිතිශේදී ජර විදුලි ඵරහහය, තහඳ විදුලි 

ඵරහහය ඳහවිච්චි යනහ. ඒ  හශසභ  ශන්  රබ බහවිත යන 

පුංචි පුංචි  අලු්  විදුලි ඵරහහය්  අඳට ඳහවිච්චි යන්න පුළුන්. 

භශස ශදල්ර රශද්ලශ  ආහශදොශ කිඹරහ විදුලි යහඳව ඹේ 

ආයේබ යනහ. ඒ යහඳව ඹ අන් ශනශොට 

ඵරහශඳොශයෝ තු න විදුලිඹ රභහණඹ ඳඹහ න්න පුළුන් ශේවිද 

කිඹන්න ඵළවළ. ශේ තයේ මුදරේ විඹදේ යරහ ශේ වදපු  ඵරහහය 

ශතල්ලින් රිඹහ් භ ශහ නේ, එයින් රඵහ න්නහ විදුලිඹ 

රභහණඹ මීට ඩහ ළඩි ය න්න පුළුන්භ  බුණහ කිඹරහ භහ 
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හිතනහ. විශලේශඹන්භ භභ ඒ ළන්  රහල යන්නට ඕනෆ. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, එශවභ නේ එයින් ඳරියඹට වහනි 

ශන්ශන්්  නළවළ. ඒ නිහ අපි ඹේ ඹේ ළරසුේ ස 

යනශොට - 

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, දළන් ඔඵතුභහශස ථහ අන් යන්න. 

 
ගරු විප්ේඳහර ප්වට්ටිආයච්ික භවතහ 
(ரண்புறகு றகஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භශස ථහ අන් කිතිභ 

වහ භට ත මිනි් තු හරඹේ රඵහ ශදන්න. භශස ඉල්ලීභ 

න්ශන් ඉදිරිශ දී ශභළනි යනඹේ ඇ  ශනොන්නට අපි  

ඵරහ න්න ඕනෆ  කිඹන එයි. ශේ ළන ඳහර්ලිශේන්තු තුශ 

විතයේ ථහ කිතිභ රභහණ්  න්ශන් නළවළ. අනහත ඹ 

ශනුශන් ඳළවළදිලි  නියවුල් ළඩ පිබඳශශේ අලය ශනහ.  

ශභොන යජඹේ ඵරශ  හිටිඹ්  ශභළනි ශද්ල් තුබඳන් ඵළට 

න්ශන් අපියි; දුේ විිනන අහිං ජනතහයි; ඳහල් දන්ශෝයි. අද 

බුර්  විට විකුණන ගුණතී අේහ ඳහවිච්චි යන cellular 

telephone එට්  විදුලිඹ අලය ශනහ. ඒ හශසභ,  භහළු 

විකුණන සිරිඳහර අයිඹහට්  cellular telephone එ අලය 

ශනහ. ඒ නිහ   බුර්  විට ඔතන දුප්ඳ් , අහිං අඹශස ඉරහ, 

ශොවිඹහශස ේන්හශස ඉරහ, ශවේශන් ඳළශල් ඉන්න 

මිනිවහශස ඉරහ අ න් ජනහධිඳ , න් අභළ  දේහ න වළභ 

ශශනකුටභ අද ඉතහ අලය න ශදඹේ තභයි විදුලිඹ කිඹන්ශන්. 

ශභඹ ඉතහභ ළද්  ශදඹේ.  

විදුලිඹ නළ  අද අඳට ජී්  ශන්න ඵළවළ. ඵරන්න, අපි පිට 

යටට ගිඹ කිසිභ අසථහ විදුලිඹ නළ  ගිහින්  ශඵනහද? 

සිංප්පන් ළනි විශද්ල යටට ගිහින් ඵරන්න, ඒ යශට් දහ්  

විදුලිඹ ළශඳන්ශන් නළවළ. රංහශේ තභයි ශේ ශල්රභ 

 ශඵන්ශන්. වදිසිශ ්  ශඳොඩි සුශඟේ වළමුශෝ   විදුලිඹ නළවළ. 

වදිසිශ ්  ශභොනහ වරි ශඳොඩි ශදඹේ වුශණෝ  විදුලිඹ නළවළ. ඒ 

වුණ්  සුනහමිඹ ආපු ශරහශ්  විදුලිඹ  බුණහ. ඒයි රලසනඹ. 

ඊට ඩහ ඵයඳතශ අසථහර් , ළරණි ස ඵරහහයඹට ශොටි 

වපු ශරහශ්  විදුලිඹ  බුණහ. භට  ශඵන රලසනඹ ශේයි. 

ළරණි ස ඵරහහයඹට වපු ශරහශ්  විදුලිඹ  බුණහ නේ, 

සුනහමි  යනඹ ආපු ශරහශ්  විදුලිඹ  බුණහ නේ,- 

 
ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒ හරශ  අශප් ආ්ඩඩු ශන්,  බුශ්ඩ. 

 
ගරු විප්ේඳහර ප්වට්ටිආයච්ික භවතහ 
(ரண்புறகு றகஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඉන්දි අනුන්ද්ධ ශවේය්  භන්ත්රීතුභනි, වුන් හිටිඹහද කිඹන 

එ ශනොශයි රලසනඹ. ශේ ශද්ල් ශද තමුන්නහන්ශේරහ ඳය 

ඇහින් ඵරනහ. ශේ ශවුණු අවුන්දු එවභහශර් අපි ශල්රේ 

ශශේ නළවළ.  

අහන ලශඹන්, භභ කිඹන්ශන් ශේ හයණඹයි. 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අද අපි ශේ ශඹෝජනහ ළන ථහ 

යරහ, නිේ ඳළ් තට දළමීභ ශනොශයි ශ යු් ශ් . ශභළනි 

ශද්ල් ඹබඳ සිදු ශනොශන්න විධිභ්  ළඩ පිබඳශශේ අපි ස 

යන්න ඕනෆ. ය ශට් රධහනිඹහ න අ න් ජනහධිඳ තුභහශස සිට 

සිඹලුශදනහභ ශේ ශනුශන් ළඳ ශරහ ටයුතු යන්න ඕනෆ.  

ශේ ළන ඇභ යඹහට ඵළණීභ ශවෝ බහඳ යඹහට ඉල්රහ අස 

ශන්න කීභ ශවෝ General Manager ශදය ඹන්න ටයුතු 

කිතිභ ශවෝ නිශඹෝජය ඇභ යඹහට ශ්ෝදනහ කිතිභ ශවෝ ශනොශයි 

ශ යු් ශ් . ශවට දශේ්  අඳට ශේ රලසනඹට මුහුණ ශදන්න 

ශනහ. එශවභ නේ ශේ රලසනඹට සක යහය විඳුභේ රඵහළනීභ 

වහ අපි සිඹලුශදනහභ ඳේ ශේදශඹන්   ශතොය එතු ශමු.  

විදුලිඹ නළ ීමභ භහ හිතන විධිඹට විඳේඹට්  ඵයඳතශ 

රලසනඹේ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඳළඹ කීඳඹට ලින් ශේ 

න් බහශේ කිසිභ ඵහධහ කිතිභේ, ලේදඹේ  බුශ්ඩ නළවළ. 

මරහනඹ ඉතහ ශවොිනන් ශේ න් බහශේ ටයුතු යශන ගිඹහ. 

ඒ ශභොද කිඹරහ භභ ඵළලුහ. ඒහඵද්ධ විඳේශ  

භන්ත්රීතුභන්රහ ශේ න් බහශේ හඩිශරහ ශඵොශවොභ "චන්" 

එශේ හිටිඹහ. ශභොද කිඹහ ඵරන ශොට  ශන් ශ් න්ශ්ඩ,  ශලවහන් 

ශේභසිංව භන්ත්රීතුභහ මරහනශ  සිටින ඵ. ඊට ඳසු ශ්රිඹහනි 

විශජ්වි්රභ භන්ත්රීතුමිඹ මරහනශ  හිටිඹහ. ඉදිරි හරඹ තුශ්  

ඔඵතුභන්රහ ඔන්න ඔශවොභ සු්, කීන් පස ඳළටේ හශස 

ඉන්නහ නේ අපි තුටුයි. වුන්්  ඒ හශස ඉන්න ඕනෆ. භන 

නහනහඹේහය භන්ත්රීතුභහ හශස ඔඵතුභන්රහ්  ඉසයවට ඇවි්  

තනතුන් අයශන ළඩ යන්න එන්න, ශේ ආ්ඩඩුට එතු 

ශන්න කිඹහ ආයහධනහ යමින්, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, 

භට ථහ යන්න හරඹ රඵහ දීභ ේඵන්ධ ඔඵතුභහට 

සතු න්ත ශමින් භශස ථහ අන් යනහ. 

 
[අ. බහ. 5.29] 
 

ගරු සසය  ඹප්කොඩි භවතහ 
(ரண்புறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අකය්  භහන්නප්ශඳන්භ න් 

භන්ත්රීතුභහ අද දින බහ ල් තඵන අසථහශේ ඉදිරිඳ්  යන 

රද ශඹෝජනහ පිබඳඵයි අපි ශේ  ථහ යන්ශන්. විදුලිඵර වහ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  නිශඹෝජය අභහතයතුභහ විදුලිඹ ඇන හිටීභ 

ේඵන්ධශඹන් න්ණු ඳළවළදිලි කිතිශේදී, ඊට ශවේතු ශර 

දේන්ශන් විදුලි ඳද්ධ ඹ නිසි ශර නඩ් තු ශනොකිතිශේ 

හයණහයි. ඊශඟට සුනිල් වඳුන්ශන්   න් භන්ත්රීතුභහ් , 

්ේපි යණ ඇභ තුභහ්  විදුලිඵර භ්ඩඩරශ   ශඵන 

ඵයඳතශ භහයාඹහේ පිබඳඵ, නිරධහරින්ශස අ්රමිතහ පිබඳඵ 

ශේ න් බහශේදී න්ණු දළේවූහ. ඒ්  ශේ ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  

ශ අකය්  භහන්නප්ශඳන්භ භන්ත්රීතුභහ එතුභන්රහශසභ ඳහරන 

හරශ  විදුලිඹ ඇන හිටීභ ේඵන්ධ ථහ යමින් අහනශ  

ථහ නළළ් තුශේ භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහට ඵළණරහයි. 

භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහ තභයි ඒට්  ඳබඳ. දුර්ර, 

ශනොවළකිඹහශන් ශඳශශන, ළඩ පිබඳශශේ නළ , අහර්ඹේභ 

නහඹ් ඹේ ඹටශ් , ශේ දුසට යජශ  රිඹහ භහර් ඹටශ්  අද 

අහන ලශඹන් එතුභන්රහ යන්ශන් භහින්ද යහජඳේ 

භළ තුභහ ළන ථහ යන එ විතයයි.  

න් ඇභ න්භ, භන්ත්රීන්භ "ශේ භහයාඹහේ" කිඹරහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  නිරධහරින්ට ශ්ෝදනහ යනහ. විදුලිඵර 

නිශඹෝජය ඇභ තුභහ කිඹනහ, ශේට ශවේතු ඳද්ධ ඹ නිසි 

ශර නඩ් තු ශනොකිතිභයි කිඹරහ. තමුන්නහන්ශේරහ යශට් 

ඳහරනඹ බහයශන ඉතහභ ශටි රේ තුශ තුන් යේ මුළු ය ශට්භ 

විදුලිඵර ඳද්ධ ඹ අරිඹ ශනහ. අද ඒ  ළනයි ථහ යන්න 

ඕනෆ. නමු් , ශේ ය ශට් ජනතහශන් සිඹඹට 98ට විදුලිඹ දුන්න 

භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහට  තභයි තමුන්නහන්ශේරහ ඵණින්ශන්. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ඒ තභයි ශද්ලඳහරන ඵංශොශරෝ බහඹ. ඒ නිහ ශේ 

ශඹෝජනහශේ රංගුබහඹ පිබඳඵ අඳට ඵයඳතශ ළටලුේ භතු 

ශනහ. අඳට රලසනඹේ නළවළ. වළඵළයි, අපි ශේ යශට් ජනඹහ 

ශනුශන් එ ඉල්ලීභේ යනහ. ශේ යශට් අහිං භවජනඹහ 

ශත රඵහශදන විදුලිඹට ශන්න ශන බිර ළඩියි. ඒ නිහ ශේ 

යශට් මිනිසුන්ට න්ශන් current එ ද්දහශන භළශයන්නයි.   

අපි න්ණහශන් ඉල්රන්ශන්, තමුන්නහන්ශේරහශස රලසන 

ශේයහන්න; ඳරිඳහරන අවුර ලිවහන්න; ඳද්ධ ඹ වරි ශර 

නඩ් තු යන්න කිඹහයි. තමුන්නහන්ශේරහශස අවුන්ද්දයි භහ 

ඳව ඳහරන හරඹ තුශ ජහ  විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට ඇ  ය 

 ශඵන දහඹ් ඹ ශභොේද?  

ශභහශොට් 2,200 ධහරිතහේ අලය ශනහ. ඳසු ගිඹ හර 

ඳරිච්ශේදශ දී ශභහශොට් 1,600ට ළඩි රභහණඹේ රඵහ දීරහ 

 ශඵනහ. ශේ යශට් ජහ  විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට අලුශතන් ඹභේ 

එතු යන්න, අවුන්ද්දයි භහ ඳව හර සීභහ තුශ 

තමුන්නහන්ශේරහ යරහ  ශඵන්ශන් ශභොනහද? එශවභ ළඩ 

පිබඳශශේ නළවළ. යට විනහල ශරහයි  ශඵන්ශන්.  ශේ යජඹ ළඩ 

පිබඳශශේ නළ  යජඹේ ඵට දළන් ඳ්  ශරහයි  ශඵන්ශන්. 

 
ගරු විප්ේඳහර ප්වට්ටිආයච්ික භවතහ 
(ரண்புறகு றகஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහශස point of Order එ ශභොේද? 

 
ගරු විප්ේඳහර ප්වට්ටිආයච්ික භවතහ 
(ரண்புறகு றகஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි,  ඒහඵද්ධ විඳේශ  - [ඵහධහ 

කිතිභේ] තභ නභ ශොඹහ න්න ඵළරි ශරහ ඇ . 

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Mike එ දළන්  දීරහ  ශඵන්ශන්. ඔඵතුභහ ඉේභනට ථහ 

යන්න, ශරහ අඩුයි.  

 
ගරු විප්ේඳහර ප්වට්ටිආයච්ික භවතහ 
(ரண்புறகு றகஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

භභ ඊශ  අතළන හඩිශරහ සිටිඹහ. අද රළබිරහ  ශඵන්ශන් 

ශභතළන. ශවට එබඳඹට ඹන්න ශයිද දන්ශන් නළවළ, මරහනහන්ඪ 

න් භන්ත්රීතුභනි. ඒ්  යරහද රලසනඹේ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අශප් - 

 
ගරු සසය  ඹප්කොඩි භවතහ 
(ரண்புறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

භශස ශරහ ත ශනහ.  එතුභහට ථහ ඳ් න්න ඵළවළ, 

ශභොනහ වරි  ශඵනහ නේ අවන්න පුළුන්.   

ගරු විප්ේඳහර ප්වට්ටිආයච්ික භවතහ 
(ரண்புறகு றகஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මරහනහන්ඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අවුන්දු එවභහයේ  සශේ 

ශභොනහද ශශේ කිඹරහ ශභතුභහ යජඹට ශ්ෝදනහ ශහ. ඵළමි 

ෆල්රේ්  ඵළ න්න ඵළරි - [ඵහධහ කිතිභේ]  

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ ති  රලසනඹේ ශනොශයි.  

 
ගරු විප්ේඳහර ප්වට්ටිආයච්ික භවතහ 
(ரண்புறகு றகஜதரன தயட்டிஆச்சற) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ඒ නිහ න්ණහයරහ දළන ශන ථහ යන්න. 

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

සිසිය ජඹශොඩි භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශස ථහ ය ශන 

ඹන්න. 

 
ගරු සසය  ඹප්කොඩි භවතහ 
(ரண்புறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මරහනහරූ න් භන්ත්රීතුභනි, ශභතුභහශස දළනුශේ තයභ 

ශඳශනනහ. [ඵහධහ කිතිභේ] න් භන්ත්රීතුභනි,  න්ණහ ය හඩි 

ශන්න. භහශස ශරහ නහස  යන්න එඳහ. 

ශභතුභහශන් භභ අවනහ; ශේ න් බහශන් භභ අවනහ; 

විදුලිඵර ේශේ්රඹට අදහශ ඇභ න්න්ශන් අවනහ, ශේ යශට් 

විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට අලුශතන් රඵහ දුන් දහඹ් ඹ ශභොේද 

කිඹරහ. තමුන්නහන්ශේරහට ළඩ පිබඳශශේ නළවළ. "ශේ යශට් 

භවජනඹහශස නහභශඹන් විදුලි බිර අඩු යඳල්රහ! විදුලි බිර අඩු 

යඳල්රහ! ජනතහට වනඹේ දීඳල්රහ!"  කිඹරහ අපි ඉල්රනහ.  

අපි දන්නහ, අශරේල් භහශ  සිට ළට් ඵද්ශද් අඹ්  විදුලි 

බිරට එතු ශන්න නිඹමිත  ශඵන ඵ. එතශොට ශේ  යශට් 

ජනඹහශස විදුලි බිර ත්  ළඩි ශනහ. ශනොශයොච්ශ්ෝශල් 

ඵරහහයඹ තභයි අද රධහන භහතවහ. ඉතහභ නින්දිත ශර, 

ඳව්  ශර ඒ ඵරහහයඹ ඉදිකිතිභ පිබඳඵ චීන මවහ්ඩඩුට 

ශ්ෝදනහ ශහ. දළන් අශප් අභළ තුභහ චීන න්දනහශේ ඹනහ. 

ඔන්න, චීන න්දනහශේ ඹනහ. අද ශේ ආ්ඩඩු ශභොේද ශේ 

සිදු යන්ශන්? යශට් ආශඹෝජන ළඩි යන්න කිඹරහ 

සිංප්පන්ශේ මුළු ඳ් නහ. යශට් ජහ  විදුලිඵරඹ 

ඇනහිටිනහ. යටේ ලශඹන් ඉදිරිඹට ඹන්න  බුණු රධහන 

ආදහඹේ භහර්ඹ තභයි ං්හය යහඳහයඹ. අපි ඹටිතර ඳවසුේ 

ංර්ධනඹ ශශේ උඳහඹීයලී විධිඹට විශද්ල ං්හයඹන් ශභයටට 

ශන්ීමශේ වුභනහ භතයි.  ශේ විදුලිඵරඹ බි ළටීශේ 

රිඹහදහභඹ්  එේ අද ං්හය යහඳහයඹ විනහල ශනහ. සුළු 

ර්භහන්තන්හ ශේ යට තුශ නළ් තටභ නළ  යරහයි 

 ශඵන්ශන්. [ඵහධහ කිතිභේ] බුදු අේශේ! විශේ්නඹේ 

යනශොට ඉන්න ඵළවළ ශන්. ඳණුහඹ වළදිරහ.  

 
ගරු ච්දදිභ ගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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ගරු සසය  ඹප්කොඩි භවතහ 
(ரண்புறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

Point of Order එේ ශනොශයි, ඳණු හඹ කිඹරහයි ශේට 

කිඹන්ශන්. 

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශස ති  රලසනඹ ශභොේද? 

 

ගරු ච්දදිභ ගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශස රහලඹ පිබඳඵ ඳළවළදිලි 

කිතිභේ යන්න පුළුන්ද? [ඵහධහ කිතිභේ] ඳළවළදිලි කිතිභේ 

යන්න පුළුන්ද, ඵළරිද කිඹරහ කිඹන්න. [ඵහධහ කිතිේ]  

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ ති  රලසනඹේ ශනොශයි. න්ණහය 

හඩි ශන්න.  න් සිසිය ජඹශොඩි භන්ත්රීතුභහ ථහ යශන 

ඹන්න. 

 

ගරු සසය  ඹප්කොඩි භවතහ 
(ரண்புறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ශභොන ඳළවළදිලි කිතිභේ්  නළවළ.  විදුලිඵර ඳද්ධ ඹ ඇනහිටි 

නිහ ශේ යශට් සශද්ීයඹ ර්භහන්තන්හ විනහලයි කිඹරහ කිඹන 

ශොට ඳළනරහ ශදනහ. [ඵහධහ කිතිභේ] මරහනහරූඪ න් 

භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ වහභ ශේ ඵහධහ කිතිභ න් න්න. [ඵහධහ 

කිතිභේ] ශේ වහභ න් න්න.  [ඵහධහ කිතිභේ] 

 

ගරු භ්දත්රීයප්ඹක් 
(ரண்புறகு உபொப்தறணர் எபைர்) 

(An Hon. Member) 
“බුේ” “බුේ” හනහ, කිසි ශශනකුට ශ් ශයන්ශන්්  නළවළ. 

[ඵහධහ කිතිභේ] 

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹ හරඹේ 

 ශඵන්ශන්. 

 

ගරු සසය  ඹප්කොඩි භවතහ 
(ரண்புறகு சறசற ஜதகரடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි,   විශද්ීයඹ යටර  ල් අඟුන් 

ඵරහහය, -තහඳ ඵරහහය- භඟින් සිදු ශශයන විදුලිඹ රඵහ ළනීභ 

අද තහේණි න්ණු භත ජහතයන්තය ලශඹන් ර ේශේඳ 

යන ඵ අපි දන්නහ. එළනි ත් ් ඹේ තුශ හේපර් ශන්න 

පුළුන්, අනුයහධපුයශ  ශන්න පුළුන්, පුයහවිදයහ් භ ලශඹන් 

ළද්  රශද්ල විනහල ීමභ, ඳරිය උසණ් ඹ ඉවශ ඹහභ, අේර 

ළසි ළසීභ හශස යටට, ඳරියඹට අහිතය ත් ් ඹේ ඇ  

යන ශඹෝජනහ වයවහ විදුලිඹ රඵහ ළනීශේ ්රභශේදඹට අපි 

භන් යනහ. නමු්  අපි ඊ ට ඩහ ශනස දියුණු ්රභරට ඹන්න 

ඕනෆ. ඒ අනු විල්ඳඹේ ශර සර්ඹ ශෝලින් ඵර ලේ ඹ 

රඵහ ළනීශේ ්රභ යහ අපි භන් ශ යුතු නහ. මරහනහරූඪ 

න් භන්ත්රීතුභනි, සර්ඹ තහඳශඹන් විදුලිඹ රඵහ ළනීභ ළන ථහ 

යන ශොට භට අනිහර්ඹශඹන් භතේ ශනහ, 

තමුන්නහන්ශේශස දිසත්රිේඹට අඹ්  ් තර, භහශඵෝශල් 

ඇවිදින භංතීන්ශේ  බුණු සර්ඹ තහඳ ඵරලේ  ඳද්ධ ඹ්  ඳසු ගිඹ 

දසර ශඩෝර් ශ ආහයඹ.  

තමුන්නහන්ශේරහශස ඇභ න් ශන්නට පුළුන්. 

තමුන්නහන්ශේරහශස භහ්රහ ළඩි ශරහ. භහ්රහ ළඩි ශරහ. ඒ 

සර්ඹ තහඳ විදුලි යහඳව  නළත වදන්ශන් ශොශවොභද කිඹන 

එයි රලසනඹ. අනර්ථඹ වහ මිනිසුන්ට දඬුේ යන්නට ඕනෆ. 

යහජය ශද්ශඳොශේ ශඩෝර් ශහභ, ශඳොදු ශද්ශඳොශේ ශඩෝර් 

ශහභ ර ර්භ ශඹදීශභන්, නළත ඉදි කිතිශභන් ඳභණේ ඒහට 

විඳුේ රළශඵන්ශන් නළවළ. ශේ යශට් යහජය ශද්ශඳොශ විනහල යන 

මිනිසුන්ට අද ශන ශොට කිසිභ නී ඹේ රිඹහ් භ ශන්ශන් 

නළවළ. අපි විල්ඳ ඵර ලේ ඹ ළන තහ යද්දී සර්ඹ තහඳ 

ඵරලේ  ඳද්ධ  ශඩෝර් යන යහජය නිරධහතින්ට, 

ඇභ න්න්ට එශයහි අද යශට් නී ඹ රිඹහ් භ ශනොීමභ 

නහටුේ ඵ රහල යමින් භහ  නිවඬ ශනහ, මරහනහරූඪ 

න් භන්ත්රීතුභනි. ශඵොශවොභ සතු යි.  

 

[අ.බහ. 5.36] 

       
ගරු නලි්ද ඵණ්ඩහය  ඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ළද්  භහතවහේ 

පිබඳඵයි අද දින විහදඹට ළශනන්ශන්. විදුලි ඵරලේ  

ේශේ්රඹ ේඵන්ධශඹන්  ථහ යනශොට  යටේ විධිඹට අපි 

සිටින්ශන් ශොතළනද කිඹන එ පිබඳඵ ඵයඳතශ රලසනඹේ 

 ශඵන ශභොශවොතේ.   ඉ වහඹ දිවහ ඵරන ශොට  1977 දී  ශේ 

යශට් ජහ  ඳද්ධ ඹට ශභහශොට් 293.7 හශස රභහණඹේ 

තභයි  විදුලිඵරඹ  බුශ්ඩ කිඹරහ අපි දන්නහ.  නමු්  1977 යු 

ශඳයබඳඹ්  භඟ  තවූ අවුන්දු 17 හරඹ  ඇතුශත ශභහශොට් 

926ේ හශස රභහණඹේ අශප් ජහ  ඳද්ධ ඹට එතු ශරහ 

 ශඵනහ. ඒශන් ළඩි රභහණඹේ නිඳදවුශ්ඩ ජර විදුලි 

ඵරහහයලිනුයි. 

අශප් හිටපු ජනහධිඳ යඹකු න ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන 

භළ තුභහ ත්රිකුණහභරඹ රශද්ලශ  ල් අඟුන් ඵරහහයඹේ ඇ  

යන්නට ළරසුේ ශහ. නමු්  ඒ ශරහශේ  බුණු යුද 

හතහයණඹ නිහ එතුභහට ඒ යන්නට ඵළරි වුණහ. භභ හිතන 

විධිඹට  එතුභහට යන්න ඵළරි වුණු ළඩ  බුණහ නේ, ඒ ඉතහභ 

අතශරොසේ.  ඒ අතරින් එේ තභයි ශේ ල් අඟුන් ඵරහහයඹ 

වදන්නට ඵළරිීමභ. ඉන් ඳසු ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළ තුභහශන් 

ඳසු ආර්. ශරේභදහ භළ තුභහ 1993දී තංල්ර භහළල්ර 

රශද්ලශ  ශේ ඵරහහයඹ වදන්නට ළරසුේ ශහ. ඵර ශඳයබඳඹ්  

භඟ ඒ යන්නට එතුභහට ඵළරි ගිඹහ.  ඉන් ඳසු 1994 සිට 

එේ්  ජහ  ඳේ ආ්ඩඩුේ ශනොශයි  බුශ්ඩ කිඹරහ අපි 

දන්නහ. අවුන්දු 2ේ ළනි ඉතහභ ශටි හරඹේ ඳභණයි අශප් 

ආ්ඩඩුේ  බුශ්ඩ. 1994 සිට ශ්රී රංහ නිදවස ඳේඹ රමු වුණු 

ආ්ඩඩු තභයි  බුශ්ඩ.  1994දී ඒ ශඳයබඳඹ සිදු ශනොවුණහ නේ,  

1995, 1996, 1997 න විට රංහට ල් අඟුන් ඵරහහයඹේ 

රළබිරහ.   

ඊට ඳසු 2011දී තභයි අඳට ල් අඟුන් ඵරහහයඹේ 

රළබුශ්ඩ.  න් භහින්ද යහජඳේ භව් භඹහ ඳයේකු ශරහ ශවෝ ඒ 

ශද්ලඳහරන තීන්දු ළනීභ ේඵන්ධ අපි තුටු ශනහ. නමු්  

අඳට ඒ රළබුණු ඵරහහයඹ ළන තුටු ශන්නට ඵළවළ. ශභොද, 

රළබුශ්ඩ  යටට ඔබින, ඩහ පරදහයීතහශන් යුතු ඵරහහයඹේ 

ශනොශයි කිඹන හයණඹ ශේ අසථහශේදී භතේ යන්නට 

ඕනෆ. ඒ නිහ අපි ඳළවළදිලිභ කිඹනහ,  1993 න විට අශප් යටට 

1343 1344 



ඳහර්ලිශේන්තු 

අලය ඵර ලේ ඹට ඩහ ළඩි රභහණඹේ එේ්  ජහ  ඳේඹ 

විසින් ශේ යටට දහඹහද ය  බුණු ඵ. නමු්  ඳසුගිඹ අවුන්දු 20 

හරඹ ඇතුශත ශභහශොට් 1,497ේ හශස රභහණඹේ තභයි 

ශනොශයොච්ශ්ෝශල් ඵරහහයඹ්  භඟ අඳට රඵහ දීරහ  ශඵන්ශන්. 

අද න විට අඳට ශේ ඵරලේ ඹ භදි. හභහනයශඹන් රින් ය 

සිඹඹට 6 ඳභණ රභහණඹකින් ඵරලේ  අලයතහ ළඩි 

ශනහ. ශේ අලයතහන් භඟ ඉසයවට ඹන්නට අඳට ඒ 

ඵරලේ  රභහණඹ භදි. 

අශනේ අහනහන්ත හයණඹ තභයි අශප් peak demand 

එ.  ඒ කිඹන්ශන් ළඩිපුය විදුලි අලයතහ  ශඵන්ශන් ෑටට. 

ඉන්දිඹහ හශස යටර ළඩිපුය විදුලි අලයතහ  ශඵන්ශන් 

දල්ට. ඒට ශවේතු තභයි, ර්භහන්ත අංලශඹන් අපි ශඵොශවොභ 

ඳවශ තළන සිටීභ. අපි ෑටට TV ඵරන්න, රයිට් දභන්න තභයි 

ළඩිශඹන් විදුලිඹ ඳහවිච්චි යන්ශන්. ඒ කිඹන්ශන් ඉන්දිඹහට 

හශප්ේ ඵරන විට අශප් යශට් නිසඳහදන ආර්ක ඹට විදුලිඹ 

ඳහවිච්චි කිතිභ ඉතහභ අඩුයි. ශේ නිහ අඳට විදුලිඹ ළඳයීශේදී 

අශනේ යට රට හශප්ේ ශඵොශවොභ ශනස ත් ් ඹේ 

 ශඵනහ.  

ඳසු ගිඹ ආ්ඩඩු  හරශ , "අපි ශනොශයොච්ශ්ෝශල් වළදුහ, 

වළදුහ" කිඹරහ කිේහට ඒ අඹ ත ශොඳභණ අහර්ථ යහඳව  

ශහද? ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 27ේ ඳභණ විඹදේ යරහ 

වදපු භ් තර ගුන් ශතොටුශඳොශ අහර්ථ යහඳව ඹේ. ඒ 

ඇශභරිහනු ශඩොරර් මිලිඹන 27 ශඹොදරහ ශභහශොට් 80ට 

ආන්න  සර්ඹ උදයහනඹේ - සර්ඹ තහඳ ඵරහහයඹේ - ශභතළන 

වදන්නට  බුණහ. භ් තර ගුන් ශතොටුශඳොශ  අහර්ථ 

යහඳව ඹේ.  

අපි ඔඵතුභන්රහට කිඹන්ශන්, භ් තර ගුන් ශතොටුශඳොශ 

ශනුට ශභහශොට් 80 සර්ඹ තහඳ ඵරහහයඹේ වදන්නට 

 බුණහ කිඹන එයි. [ඵහධහ කිතිභේ] ශතලිජ්ජවිර ශභහශොට් 

ශදේ තුනේ වදරහ ළඩේ නළවළ. අපි සර්ඹ ඵරහහයඹේ වදනහ 

නේ ඒ ශභහශොට් 500 සුර්ඹ ඵරඹේ රඵහ ළනීභට පුළුන් 

තළන  ශඵන්නට ඕනෆ. භන්නහයේ රශද්ලඹ, ශභොනයහර 

දිසත්රිේශ  බු් තර ඇතුළු ශභොනයහර රහඳඹ සුර්ඹ ඵරලේ  

ළරසුශේ ශඵොශවොභ ඉවශ තළන  ශඵන දිසත්රිේ ඵ අපි 

දන්නහ. ශේ හශස තළන්ර අඳට සර්ඹ ඵරහහය වදන්නට 

 බුණහ. අද න විට්  ඒ වහ ළරසුේ යමින් සිටිනහ. නමු්  

ශේහ ඉටු කිතිභට අශඳොශවෝ  වුශ්ඩ ඔඵතුභන්රහශස ඳසුගිඹ 

ආ්ඩඩු හරශ යි කිඹන හයණඹ්  භතේ යන්නට ඕනෆ. 

ඔඵතුභන්රහ භ් තර ගුන් ශතොටුශඳොශ ශනුශන් ඒ අනලය 

විඹදභ ශ ශරහශේ එයින් ශභහශොට් 80 ඵරහහයඹේ 

වදන්නට  බුණහ.  

අපි දන්නහ ත්  ඵයඳතශ හයණඹේ තභයි ශ්රීරන්න් ගුන් 

භහභ රළූ අරහබඹ. 2009 ඉන් එහි අරහබඹ න්පිඹල් මිලිඹන 

112,000ේ. ශේහ, ශේ යශට් ේඳ් . ශේ අරහබඹ නළ  වුණහ නේ 

- හම් අලාභ  නැති කර ගත්තා නම් - හම් මුදලින් අපට හදන්න 

 බුණහ, ශභහ ශොට් 280 සර්ඹ ඵරහහයඹේ. ඒ හශස ආ්ඩඩු 

යපු අඹ තභයි, දළන් ශේ විධිඹට ෆ වන්ශන් කිඹන හයණඹ 

භතේ යන්න ඕනෆ.  

අපි දන්නහ, ඳසු ගිඹ හරශ  විදුලිඹ වින්ධි ීමභ්  එේ 

තභයි අද හච්ඡහට ළශනන ශේ භහතවහ ශඹදිරහ  ශඵන්ශන් 

කිඹරහ. විශලේශඹන්භ ශේ ඳද්ධ ර ළටලු  ශඵනහ. ශේහට 

දළන් නඩ් තු අලයයි. ශොඩේ ශරහට transformersර, ඒ 

හශසභ grid උඳ ශඳොශර  ශඵන ඒ උඳයණර, භූත 

ඳද්ධ ඹ තුශ - earthing systemsර - ඵයඳතශ ළටලු 

 ශඵනහ. ඒ හශසභ අශප් distribution network එශේ සිඹඹට 

9ේ විදුලිඹ අඳශ්  ඹනහ. අඳට ශේ සිඹඹට 6ට්  අඩු ය 

න්න පුළුන් වුශණෝ  ඒ ශරොකු ජඹග්රවණඹේ. ඒ අඩු ය 

න්න නේ දළනට  ශඵන aluminum conductors, භවය 

තළන්ර යශන ඹනහ හශස bundle conductor ඵට 

යන්න ඕනෆ. ඒ තුබඳන් විලහර විදුලි ඉ රිඹේ සිදු ශනහ. ඒ 

හශසභ අඳට transformers රභහණඹ ළඩි ය න්න පුළුන් නේ 

ශවොයි. ඒහ වහ්  මුදල් ආශඹෝජනඹ යන්න ඕනෆ. එතශොට 

අඳට line loss එ අඩු ය න්න පුළුන් ශනහ. ඒ හශසභ 

අපි දන්නහ, ඹර් ඇමුණුේර ශදෝ  ශඵනහ කිඹරහ. ශේහ 

crimp යරහ, ශේහ නිසි ඳරිදි ස යන්න පුළුන් නේ 

ඒශනු්  ශේ line loss එ අඩු යන්න පුළුන් ශනහ. ඒ 

නිහ අඩුභ ණශන් සිඹඹට වඹට්  ශේ ඳද්ධ ර  ශඵන 

විදුලිඹ වහනිඹ අභ ය න්න ඉදිරි හරශ දී විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 

ළඩි අධහනඹේ ශඹොමු ශශෝ  ශවොයි. න් ඇභ තුභහශනු්  

අපි ඉල්රහ සිටිනහ, භවහ බහ්ඩඩහහයශඹන් ශවෝ ළඩි මුදරේ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට අයශන දීරහ ශේ  ශඵන විදුලිඹ අඳශ්  

ඹහභ ශේහ ළනීභට ටයුතු යන්න කිඹරහ. 

අපි දන්නහ, භන්නහයභ ළන. යශට් වළභ තළනභ වළභ දහභ 

සුශං නළවළ.  පු් තරශේ ඉන් භන්නහයභ දේහ වූ ඒ මුහුදු තීයඹ 

ව ඒ belt එ ඉතහභ ශවො රහඳඹේ. ඒ විතයේ ශනොශයි, 

සර්ඹ ඵරලේ ඹට්  භන්නහයභ ශවො රහඳඹේ. අඳට පුළුන් 

භන්නහයභ දිසත්රිේඹ ඵරලේ  ශේන්රඹේ ඵට ඳ්  යන්න. 

ඒට අලය grid උඳ ශඳොශල් වදරහ ඒ හශසභ transmission 

lines වදරහ ඒ රහඳඹ - ඒ දිසත්රිේඹ - සුනිතය ඵරඹ එශවභ 

නළ් නේ ඳරිය හිතහමී විදුලි ඵරඹ නිසඳහදනඹ යන 

දිසත්රිේඹේ ඵට ඳ්  යන්න පුළුන් වුශණෝ  ඒ 

ජඹග්රවණඹේ විධිඹට අපි දකිනහ. ශභොද අද අඳට අලය ශරහ 

 ශඵන්ශන්, ශභතළනින් එවහට ඹන්නයි.  

හේපර් විදුලි ඵරහහයඹට වින්ද්ධ භහින්දහනන්ද 

අලු් භශස භන්ත්රීතුභහ ෆ ළහුහ. වළඵළයි හේපර් විදුලි ඵරහහය 

ගිවිසුභ ඉන්දිඹහ්  එේ අ් න් ශන්ශේ ශන වුන්්  

ශනොශයි, භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහශස හරශ , ඳවි්රහශද්වි 

න්නිආයච්චි හිටපු විදුලිඵර ඇභ තුමිඹයි. ශේහ ළන තභන් 

ශනොදන්නහ හශස, එ ළශර්ට අවසින් ඩහ ඳහ්  වුණහ හශස 

ශඵො න්ට ෆ වරහ, ශඵොන් ීමයශඹෝ ශන්න උ් හව යන අඹ 

අඳට කිඹනහ, ඇ් ත ථහ යන්න කිඹරහ. හේපර් විදුලි 

ඵරහහයඹ ඹටශ්  ල් අඟුන් ඉදිරි ය 40ේ හශස ආන්න 

හරඹේ තුශ - ල් අඟුන් විදුලි ඵරහහය ශේ ශරෝඹටභ 

අලයයි. ල් අඟුන් කිඹන්ශන් ඉතහ අඩු මුදරකින් අඳට මිරදී 

න්න පුළුන් ශදඹේ. ශභතුභන්රහ ෆස ළන ථහ යනහ. 

ඒහට ඹන්න අඳට ත ේඳ්  භදි. අශනේ එ ඒට විලහර 

විඹදභේ දයන්න සිදු ශනහ. 

දළනට අශප් යශට් භවහ ඳරිභහණ ජර විදුලි ශඹෝජනහ ්රභ 

ආයේබ යරහ  ශඵන නිහ ඒ වහ  ශඵන අසථහ අඩු ශරහයි 

 ශඵන්ශන්. ශේ න විට ේශයෝඩ්රන්ඩ් ජර විදුලි යහඳව ඹ 

 ශඵනහ. ශභහ ශොට් 100ේ ශවෝ 120ේ එතළනින් න්න 

පුළුන්. උරඳශන් රශද්ලශ  ශභොයශොල්ර ජර විදුලි යහඳව ඹ 

 ශඵනහ. 

 
ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 
නළඟී සටිප් ඹ. 
ளந்ரர். 

rose. 

1345 1346 

[න් නලින් ඵ්ඩඩහය ජඹභව භවතහ] 
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ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් අකය්  පී. ශඳශර්යහ භළ තුභහ. 

 
ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

න් භන්ත්රීතුභනි, LNG ණන්, ල් අඟුන් රහබයි කිඹරහ 

අදවේ  බුණහ. නමු්  අද ණන් මිනුේ අනු ඵළලුහභ LNG 

ව ල් අඟුන් අතය ශන එතයේභ ශරොකු නළවළ. ඒ හශසභ 

ඳරියඹ අ න් LNG හසි දහඹයි. ඒ හශසභ ඵසනහහිය ඳශහශ්  

අඳට ඵරඹ ළඩි පුය අලය තළන්ර සථහඳනඹ යන්න පුළුන්. 

ඒ නිහ අපි සක යභ LNGරට ඹනහ. ඒ හශසභ අශනේ 

රබඹනු්  අපි අ් වරින්ශන් නළවළ. 2018 ශන ශොට ඇ න 

අර්බුදඹට වි ඳුභේ විධිඹට LNG අඳට  ශඵන සථහය ශදඹේ. 

Base load එ අඳට අනිහර්ඹශඹන්භ එළනි ශදඹකින් න්නට 

ඕනෆ. ඒ නිහ අපි අනිහර්ඹශඹන්භ LNGරට ඹනහ. අඩු 

ණශන් ශභහශොට් 300ට ඹනහ. ඊට ඩහ ඹන්න ඕනෆ 

ශනහ නේ, ඒ්  ඹනහ.  

       
ගරු නලි්ද ඵණ්ඩහය  ඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

භභ සතු න්ත ශනහ, අශප් අකය්  පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය 

ඇභ තුභහට. එතුභහ ශඵොශවොභ උනන්දුශන් ශේ ේඵන්ධ 

ටයුතු යන නිශඹෝජය ඇභ යශඹේ. අපි තුටු ශනහ, 

එතුභහ හශස දේ ශශනේ ශේ අභහතයහංලශ  ටයුතු කිතිභ 

ේඵන්ධ.  

ජර විදුලි ඵරහහය වදන්න පුළුන් තළන් දළන් ඉයයි. වළඵළයි 

අශප් නිරධහරින්ට භතේ යනහ, කුඩහ ජර විදුලි ඵරහහය වදන්න 

පුළුන් ත තළන්  ශඵනහ කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහශස  ශඵන 

ශනොශඹේ ළටලු නිහ ශේහ නතය ශරහ  ශඵනහ. 

උදහවයණඹේ විධිඹට ඉවශ ශෝ භශල් ජර විදුලි යහඳව ශ  

රඵහ ් තු නළ  පඬළුඔඹ, පනහඔඹ කිඹන රශද්ලර ජර මරහශ්ර 

 ශඵනහ. ශේහශ  intakes රඵහ ් ශ්  නළවළ. නමු්  ශේ 

ඉදිරිශ දී ඔඵතුභන්රහ යනහ කිඹන ඵරහශඳොශයෝ තුශන් 

developersරහට ශදන්ශන් නළතු ඉන්නහ. ඒ නී  ලිහිල් යරහ, 

අඩුභ ණශන් ඹේ කිසි ද ඉදියද්දී ඒ අඹට ඒශන් ඹේ කිසි 

වහනිඹේ ශනහ නේ, ඒ ේඵන්ධශඹන් න්දි ශීමභකින් 

ශතොය ඒ ජර මරහශ්ර විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට රඵහ ළනීශේ 

අයමුණින් ශදනහ නේ, පඬළුඔඹ ව පනහඔඹ ආශ්රිත ශභහ 

ශොට් 15 විතය ජර විදුලි නිසඳහදනඹේ  යන්න පුළුන්.   

 
ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඔඵතුභහ කිඹන්ශන් රශඹෝජනඹට ශනෝ  ඒහ හිය ය ශන 

ඉන්නහ කිඹරහද? 

 

ගරු නලි්ද ඵණ්ඩහය  ඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අනිහර්ඹශඹන්. ශභොද, ඉවශ ශෝ භශල් යහඳව ශ  

මලි ළරළසශේ  බුණු ජර මරහශ්ර තභයි ශන්ට් ඇන්ඩසස, 

ශඩශොන්, පනහ ඔඹ, පඬළු ඔඹ. වළඵළයි, ශේහයින් ් ශ්  

ශෝ භශල් ඔඹ විතයයි. භභ කිඹන්ශන් ඒහ developersරහට 

රඵහ ශදන්න කිඹරහයි. ඔඵතුභන්රහ අවුන්දු ශදකින් වරි, 

තුනකින් වරි, ඳවකින් වරි-  

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
න් භන්ත්රීතුභනි, අපි ශේහ පිබඳඵ ශොඹහ ඵරහ ඔඵතුභහට 

හර්තහ යන්නේ. 
 

ගරු නලි්ද ඵණ්ඩහය  ඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு பௌன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඒහ ංර්ධනඹ යනහ නේ එදහට ශොන්ශද්සි හිත  

කිසිභ න්දි ශීමභකින් ශතොය අ් ඳ්  ය න්න පුළුන් 

විධිඹට ඒහ ඒdevelopersරහට රඵහ ශදන්න පුළුන්. ශභොද, අපි 

දන්නහ, ශඳෞද්ලි අංලඹ ශඵොශවොභ ඉේභනින් ශේ ේශේ්රශ  

ටයුතුර  නියත න අඹ ඵ. ඒ අඹ ඉතහ ඉේභනින් ශේ ඉදි 

කිතිේ යනහ. උදහවයණඹේ විධිඹට ශඳෞද්ලි අංලශ  

ශනකුට සුශං විදුලි ඵරහහයඹේ වදන්න දුන්ශනෝ  අවුන්ද්දේ 

ඇතුශත  ශේ යටට ඒ නිසඳහදනඹ රඵහ ශදන්න පුළුන් තළනට 

ශසනහ. ඒ නිහ අපි වළභ  සශේභ ඵරන්න ඕනෆ, නී  ති ලින් 

හිය යරහ ඉන්ශන් නළ  ශදන්න පුළුන් ලේ ඹ, වනඹ ඒ 

අඹට ශදන්න. ඒ නිහ භභ විශලේශඹන්භ ශේ වහ දේන 

උනන්දු ළන න් අකය්  පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය ඇභ තුභහට 

භශස සතු ඹ රහල යනහ. එතුභහ නියන්තයශඹන් නිරධහරින් 

එේ හච්ඡහ යරහ, ථහ යරහ,  ශඵන අඩු ඳහඩු ශොඹහ 

ඵරහ ටයුතු යන නිශඹෝජය ඇභ යශඹේ. 

න් ඇභ තුභහ ළන්  කිඹන්න ඕනෆ. අද එතුභහශස භශස 

අභඟුර නිහ තභයි ඳළමිණ නළ් ශ් . එශවභ නළ් නේ එතුභහ 

රලසනලින් භඟවළය ඹන ශශනේ ශනොශයි. ශේ හශස 

ඇභ න් ශදශදශනේ අද ඉන්ශන්.  ශේ හශස රිඹහීයලී ළඩ 

යන ඇභ න් සිටීභ ළන අපි තුටු ශනහ.  රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරශ  නිරධහරින්ට්  අපි කිඹනහ, ඔඵතුභන්රහශස ලේ ඹ 

ශඹොදරහ ශේ   ශඵන රලසන අභ ය ශන ඉදිරිඹට ඹන්න 

ටයුතු යන්නඹ කිඹරහ.  

අද ශේ විදුලිඹ රලසනඹ ශද්ලඳහරන රලසනඹේ ඵට 

ඳරිර්තනඹ ය න්න ශේ අඹ උ් හව යනහ. රධහන 

ලශඹන් බිඹභ වුණු සිදුීමභ්  එේ ශොශවේ වරි ශඳොඩි 

ට්රහන්සශෂෝභයඹේ අරිඹ ශරහ විදුලිඹ බි ළටුණ්  ඒ 

ඳ් තයශ  දභනහ. ඳසු ගිඹ හරශ ්  ශේ හශස හභහනය 

සිදුීමේ ඕනෆ තයේ සිදු වුණහ, න් අකය්  පී ශඳශර්යහ නිශඹෝජය 

ඇභ තුභනි.  නමු්  භහධය තුබඳන් ගිශ  නළවළ. ශරොකු රලසනඹේ 

වුශ්ඩ නළවළ. වේ ඩහ ළටිරහ ශඳොඩි බි ළටීභේ වුණ් ,  

රයින් එේ ඩහ ළටිරහ ේ ශද තුනට විදුලිඹ නළ  වුණ්  

අද ඒ ඳ් තයශ  ඹනහ. ඳසු ගිඹ හරශ  සිදු වුණු සිදුීමේ එේ 

් තහභ ශේ හභහනය සිදුීමභේ විධිඹටයි භභ නේ දකින්ශන්. 

මුළු රංහශේභ විදුලි ඳද්ධ ඹ බි ළටීශේ එ සිද්ධිඹේ ඳභණයි 

සිදු වුශ්ඩ. භභ ඒ ළන්  අධහනඹ ශඹොමු යනහ.  

විශලේශඹන්භ  ඉදිරිශ දී,  ඉදිරි ය දවඹට විතයේ 

ශනොශයි, එතළනින් එවහට්  අලය විදුලි ජනන ළරසුභේ ස 

යරහ අශප් න් අභළ තුභහට් , න් ජනහධිඳ තුභහට්  

ඉදිරිඳ්  යරහ, ළරසුභට අනු යශට් විදුලි ජනන ඳද්ධ ඹ 

දියුණු යන්න අශප් නිරධහරි භ්ඩඩරඹට් ,  න් අකය්  පී. 

ශඳශර්යහ නිශඹෝජය ඇභ තුභහට්  ලේ ඹ ෛධර්ඹඹ රළශේහ 

කිඹරහ භභ ඳතනහ.  

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතු යි. මීශඟට, න් ඉන්දි අනුන්ද්ධ 

භන්ත්රීතුභහ. 

1347 1348 



ඳහර්ලිශේන්තු 

[අ.බහ. 5.48] 

 

ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ශඵොශවොභ් භ සතු යි, මරහනඹ ශවොඵන න් භන්ත්රීතුභනි.  

විදුලිඹ අර්බුදඹ ේඵන්ධශඹන් අශප් න් අකය්  

භහන්නප්ශඳන්භ භන්ත්රීතුභහ බහ ල් තඵන අසථහශේ 

ශඹෝජනහ ඉදිරිඳ්  යමින් එතුභහ යන්න ආපු ථහ ශහද 

කිඹන එ අඳට හිතහ න්න ඵළරි වුණහ. ශභොද, ළඩිශඹන්භ ථහ 

ශශේ ශ්ෝදනහ ළන විතයයි. අද ථහ යන්න  බුශ්ඩ ඉදිරිශ දී 

ශේ විදුලිඹ අර්බුදඹට මුහුණ ශදන්ශන් ශොශවොභද කිඹන එ 

ළනයි.  ශ්ෝදනහ ටි්  එේ එතුභහ ථහ ය ශන, ථහ ය 

ශන ගිඹහ. ඒ හශසභ ශඹෝජනහ ශන ඒභ  ේඵන්ධශඹනු්  

තර් විතර්  බුණහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ ශශේ ශත්  අපි 

කිඹන්න ඕනෆ, අශප් යශට් සිඹඹට 40ට  බුණු  විදුලි ධහරිතහ; 

විදුලි රභහණඹ සිඹඹට 98 දේහ ශනහශේ භහින්ද යහජඳේ 

ජනහධිඳ තුභහශස යුශ ඹ කිඹන එ. ඒ අපි ඳළවළදිලිභ 

කිඹනහ. භභ හිතන විධිඹට අශප් ඳහඨලී ්ේපි යණ හිටපු 

විදුලිඵර ඇභ තුභහ්  ඒ පිබඳ් තහ. එතුභහ්  විසතයහ් භ 

ඒ කිේහ. අද අඳට විදුලිඵරඹ ේඵන්ධශඹන් ථහ යන්න 

සිද්ධ ශරහ  ශඵන්ශන් ශන ශභොේ් භ නිහ ශනොශයි. ඳසු 

ගිඹ හරශ  අඳට භතයි එ එ යහජය නහයිහන්ට, යජඹන් 

ඳහරනඹ ශ අඹට, "ළුය" හභ දභරහ ථහ ශ යුඹේ 

 බුණහ. එශවභ ළුය හේ දභරහ ථහ ශ යුඹේ  ශඵද්දී 

ඒ සිඹල්ර විරහ විදුලි ඵරඹ ඇණහිටින්ශන් නළ  නිඹභ 

ආහයශඹන් යටට විදුලිඹ රඵහ ශදන්න; පිට යටල් වහ භහන 

විදුලිඹ රඵහ ශදන්න පුළුන් ත් ් ඹේ රංහ තුශ ඇ  ශහ. 

එශවභ ඇ  යන්න ඹද්දී ශනොශඹකු්  ඵහධහ භතු වුණහ, අඳට 

භතයි. ශතෝලිඹකු විධිඹට භභ්  කිඹන්න ඕනෆ 

ශනොශයොච්ශ්ෝශල් විදුලි ඵරහහයඹ වළදීභ ළන මීමු දේහභ 

මිනිසසු ථහ ශහඹ කිඹරහ.  

"ශේ වළදුශෝ  අශප් සිද්ධසථහන විනහල නහ. අශප් 

තරවිර සිද්ධසථහනඹ ේපර්ණශඹන් ළශවනහ" කිඹරහ අතය 

ර්හය ඹළේහ. අතය ර්හය වමුශේ එේ්  ජහ  ඳේ ආ්ඩඩු  

ඒ ශරහශේ ශද්ලඳහරනි වුභනහ භත ශේ ශඹෝජනහ වකුශහ 

් තහ.  

අශප් න් නලින් ඵ්ඩඩහය ජඹභව භන්ත්රීතුභහ කිේහ හශස 

1980 ණන්ර,  ශජ්.ආර්. ජඹර්ධන භළ තුභහශස හරශ  

ශනොශයොච්ශ්ෝශල් ඵරහහයඹ ඉදි යන්න ළරසුේ ස ය 

 බුණ් , එයින් ඳසු ආපු සිඹලුභ යහජය නහඹයින් 

ශතෝලියින්ශස ඒ විශයෝධතහයි, ඒ ජන ජීවිතඹ ළනයි හිතරහ, 

එේ්  ජහ  ඳේඹට එන ශද්ලඳහරන  එන හසිඹ ළන හිතරහ 

ශේ සිඹල්ර නතහ දළේභහ. වළඵළයි, එ ඳළ් තේ ළන හිතන්ශන් 

නළ  මුළු යටටභ එබඳඹ ශදන්න ඕනෆ නිහ රළශඵන ඡන්ද 

රභහණඹ ඳළ් තට දභරහ ශවෝ භහින්ද යහජඳේ භළ තුභහ ඒ 

අභිශඹෝඹ බහය ් ත නිහ තභයි අඳට අලය යන විදුලි 

රභහණශඹන් සිඹඹට 50ට්  ඩහ ළඩි රභහණඹේ, එනේ  

ශභහශොට් 900 විදුලි ධහරිතහේ අඳට අද රළබිරහ  ශඵන්ශන්.   

අශප් න් නලින් ඵ්ඩඩහය භන්ත්රීතුභහ ශේ ළන විසතයහ් භ 

විසතයඹේ ශහ. එතුභහ ඒ ඉදි කිතිභ භහේ භඟ ශඵොශවොභ 

හිත්  ටයුතු යපු නිහ ශන්න ඇ  එතුභහට ඒ ළන භනහ 

දළනීභේ  ශඵන්ශන්.   එතුභහ ඒශේ ටිනහභ, ළද් භ ළන 

තහ ශහ. ඒ ළන්  අපි සතු න්ත ශන්න ඕනෆ. 

ඒ විතයේ ශනොශයි. ඊශ  ශඳශර්දහ විදුලිඹ ඳන්න ඕනෆ 

්රභඹ ළන අපි ථහ ශහ. විදුලිඹ ඳන්න ඕනෆ ශභොන විධිඹටද 

කිඹරහ හර ටවනේ වළදුහ. ඒ හර ටවන දසින් ශදශන් 

වකුශහ ් ත්  ඒ හර ටවනට ඇතුශ්  ය  බුශ්ඩ නළවළ, 

ශොශම 3, 4, 7 කිඹන රභූන් ජී්  න දළළන්ත යහඳහරියින් 

ජී්  න රහඳඹ.  අඳට භතයි,  1980 ණන්ර "ශොශමට 

කිරි - භට ළකිරි" කිඹරහ යුඹේ  බුණහ.  එදහ ඒ  අහිං 

මිනිසුන්ට විදුලිඹ ඳරහ ධනඳ  ඳන් ඹට විදුලිඹ රඵහ ශදන්න 

ළරසුේ ස ශහ. ඒහ අපි දළේහ.  

ඒ විතයේ ශනොශයි.   එල්ටීටීඊ යුද භශ  ළරණි ස විදුලි 

ඵරහහයඹට රවහය එල්ර ශද්දී භහින්ද යහජඳේ 

ජනහධිඳ තුභහට පුළුන්භ රළබුණහ විදුලිඹ රඵහ ශදන්න. අද 

කුඩහ යහඳහරිඹහශස, භවන භළිතභ  ඹහශන ඉන්න 

පුද්රඹහශස, භවයභ ඳළ් ශ්  ඉන්න ශඳොඩි යහඳහරිඹහශස 

ඳහ යහඳහය න් හ දභන ත් ් ඹට ඳ්  ශරහ ශදගිඩිඹහශන් 

ඉන්නහ,    ශොයි ශරහශේ විදුලිඹ ඇන හිටීවි ද, ශොයි ශරහශේ 

විදුලිඹ  න් හවිද කිඹරහ. ශභන්න ශභශවභ ත් ් ඹේ තභයි 

දකින්න  ශඵන්ශන්.  

ඒ විතයේ ශනොශයි. නිරධහරින්ට ශ්ෝදනහ ශහ. 

ඉංකයශන්න්න්ට ශ්ෝදනහ ශහ. වළඵළයි, ශඳොඩ්ඩේ 

ඉංකයශන්න්න්ශස පිට ළසුහ; පිට පිරිභළද්දහ. ශඳොඩ්ඩේ ශේප් ය 

් තහ. වළඵළයි, ශරහදි ඵළන්නහ. ශශේ ශත් , ඹේ ඹේ අඩු 

ඳහඩු  ශඵනහ. අපි ඹේ ඹේ අඩු ඳහඩු දකිනහ. ශභොනහද ඒ අඩු 

ඳහඩු? ශනොශයොච්ශ්ෝශල් ඵරහහයශඹන් රළශඵන විදුලිඹ ශඵදහ 

වළතිභ ේඵන්ධශඹන්, බිඹභ ට්රහන්සශෂෝභයඹ පිපිශයද්දී, අරිඹ 

ශද්දී ශේහ න් හ න්න  බුණු අසථහන් භඟ වළරිඹහඹ,  

භඟ වරින්න ටයුතු ශහඹ කිඹරහ ශ්ෝදනහ ය ් ශ් ්  ඔඹ 

උදවිඹභ තභයි. ඒ්  අපි භතේ ය ශදනහ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භහින්ද යහජඳේ 

භළ තුභහශස යුශ  ශනොශයොච්ශ්ෝශල් ඵරහහයඹ ශභහශොට් 

900 විදුලි ධහරිතහේ  නිඳදද්දී, ශයරපිටිඹ ඵරහහයඹ 

ශභහශොට් 300 විදුලි ධහරිතහේ නිඳදද්දී, ඉවශ ශෝ භශල් 

ඵරහහයඹ ශභහශොට් 150 විදුලි ධහරිතහේ නිඳදද්දී ත්  

විදුලි ඵරහහය  ණනහට ළඩ ටයුතු සදහනේ යද්දී  අශප් 

ඹේ ඹේ භන්ත්රීන් ථහ යරහ කිේහ, "ශේ යටට  ත විදුලි ඵරඹ 

අලය නහ.  ශේ යටට අලය තයභට විදුලි  ඵරඹ නළවළ" කිඹරහ. 

නමු් , අඳට  ශඵන්ශන් ශභහශොට් ශදදවස ණන 

අලයතහේ. ඒ රභහණඹ ශභහශොට් තුන්දවස ණනේ න 

තයභට ළඩි ය න්න අශප් යජඹට ඒ හනු තුශ වළකිඹහ 

රළබුණහ.  ඔඵ තමුන්නහන්ශේරහට යන්න  ශඵන්ශන් එ 

ශදඹයි. ඒ ශන ශදඹේ ශනො ශේ අඩු ඳහඩු ටි වදහ ළනීභයි 

යන්න  ශඵන්ශන්.   හිටපු විදුලිඵර ඇභ න් කිේහ නේ අපි 

අතරින් ඹේ ඹේ අඩු ඳහඩු සිද්ධ වුණහ කිඹරහ, අන්න ඒ අඩු ඳහඩු 

ටි වදහ න්න එ විතයයි යන්න  ශඵන්ශන්. අලු න් වදන්න 

ශදඹේ නළවළ. අලු න් එතු යන්න ශදඹේ නළවළ. අලු න් 

විඹදේ යන්න ශදඹේ නළවළ. නඩ් තු යශන ඹන්න විතයයි 

 ශඵන්ශන්. ශේ නඩ් තු ඔඵ තමුන්නහන්ශේරහට ය න්න 

ඵළරි නේ ශභනහහති් ඹ බින්දුයි කිඹන එයි අඳට කිඹන්න 

 ශඵන්ශන්. ශභනහහරි් ඹ වරිඹට  බුණහ නේ, ශේ ටයුතු 

වරිඹහහය ය න්න  බුණහඹ කිඹරහයි භභ හිතන්ශන්.  

ඳසු ගිඹ දින සිදුවූ සිද්ධිඹ පිබඳඵ අපි නහටුට ඳ්  

නහ. ඳසු ගිඹ දිනර යහජය නහඹඹහ බහ අභතන 

උ් රදී විදුලිඹ වින්ධි වුණහ. ඒ වහ නිඹමිත ළඩ 

පිබඳශශේ  බුශ්ඩ නළවළ. ඹේ ඹේ තළන්රට ගිහිල්රහ යහජය 

නහඹඹහ බහ අභතනහ. යහජය නහඹඹහ බහ අභතන ශොට 

විදුලිඹ වින්ධි නහ. අපි ඒ පිබඳඵ රජ්ජහ න්න ඕනෆ. යහජය 
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නහඹඹහ බහ අභතන ශරහශේදී විදුලිඹ වින්ධිීමභ 

ේඵන්ධශඹන් එේදවස නසිඹඅස ණන්ර්  එශවභ යුඹේ 

 ශඵන්න නළ  ඇ  කිඹරහයි භභ හිතන්ශන්. 

 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් අකය්  පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය ඇභ තුභහ. 

 
ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

න් භන්ත්රීතුභනි, කුන්ණෆරදී අ න් ජනහධිඳ තුභහ අභතපු 

රැසීමශේදී විදුලිඹ වින්ධි වුශ්ඩ අශප් ජහ  විදුලිඵර ඳද්ධ ශ  

රලසනඹේ නිහ ශනොශයි. ඒ අසථහශේදී විදුලිඹ ළඳයශේ 

ශජනශර්ටයඹකින්. ශජනශර්ටයශ  විදුලිඹ වින්ධි වුණහ. ඊට 

ඳසශේ ජහ  ඳද්ධ ශඹන් විදුලිඹ රඵහ දුන්නහ. ඒ තභයි සිදු 

වුශ්ඩ. 

 
ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
න් නිශඹෝජය ඇභ තුභනි, අපි යහජය උ් රට ේඵන්ධ 

ශනොවුණු පුද්රශඹෝ ශනොශයි. යහජය උ් ඹට 

ජනහධිඳ තුභහ එනශොට විදුලිඹ ේඵන්ධ සිඹලුභ කීභ 

 ශඵන්ශන් රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට. ඒ වහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරඹ ශජනශර්ටර් ඳද්ධ ඹේ ශනභ ශනළල්රහ  ඹහ 

න්නහ. ඒ  ශජනශර්ටර් ඳද්ධ ඹට අභතය රධහන ළඳයුශභනු්  

විදුලිඹ න්නහ. ඒ සිඹලු ශද් දළනශන තභයි භභ ථහ 

යන්ශන්. ඔඵතුභහ තභ විදුලි ඵරඹ ේඵන්ධශඹන් ශවොඹහ 

ශන ඹනහ නේ, ඒ ටි ශවොඹහ ශන ථහ යන්න. නිශඹෝජය 

ඇභ යඹහ ලශඹන් ඔඵතුභහ රහථමි උ් තය ශදන්න එඳහ. 

 
ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භන්ත්රීතුභහ දන්නහ ශදඹේ කිඹන්න. භභ ඇ් ත කිඹන්ශන්.  

 
ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
රහථමි උ් තය ශේ බහට ළශශඳන්ශන් නළවළ.  

 
ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඔඹ ළන ඔඵතුභහට අතය රහල යන්න ඕනෆ නළවළ. 

ඔඵතුභහ දන්ශන් නළ  ඵයිරහ ථහ යන්න එඳහ. 

 
ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔඵතුභන්රහ යන රහථමි ළඩ නිහ තභයි අද 

ආශඹෝජශඹෝ එන්ශන් නළ් ශ් . 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

කිේහභ අවන්න. ළද් භටයි කිේශේ. 

 
ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ජනහධිඳ යඹහ අභතන රැසීමභට විදුලිඹ ශදන්න ඵළරි නේ, 

ශේ යටට ආශඹෝජශඹෝ එයිද? 

 
ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
දන්ශන් නළ  කුණුවන්ඳ ථහ යන්න එඳහ, භන්ත්රීතුභහ. 

 

ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
දන්නහ ශද් තභයි ථහ යන්ශන්. නී ඥශඹේ විධිඹට 

ඔඵතුභහට අදහශ ශද් වේඵ වුණහ නේ, අපි නහටු ශන්ශන් 
නළවළ. ඔඵතුභහ ශනොදළන ථහ යන එ ශන් අපි කිඹන්ශන්. 

 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ශභොේද ශනොදළන ථහ යන්ශන්? 
 

ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශනොදළන තභයි ථහ යන්ශන්. 

 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භන්ත්රීතුභනි, ඕහද ථහ? ශේ යශට් පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ ඹ 
ළන ඕහද ථහ? 
 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් නිශඹෝජය ඇභ තුභනි, ඔඵතුභහශස ථහ න් න්න. 
න් භන්ත්රීතුභහ ථහ ය ශන ඹන්න. 
 

ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
න් නිශඹෝජය ඇභ තුභනි, ඔඵතුභහ යහජය නහඹඹහ ඳළමිණි 

උ් ශ  විදුලිඹ වින්ධි ශහ. ඒයි වුශ්ඩ. 
 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ශවොන්න්ශස පිහිශටන් ඳහර්ලිශේන්තු ඇවිල්රහ. 
 

ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔඵතුභන්රහ ු ද්ධන්තශඹෝ ශන්. ඔඵතුභන්රහ 

ු ද්ධන්තශඹෝ නිහ තභයි නිළයදි අදවස ශදනශොට 
ඔඵතුභන්රහශස mega deal දළන් එබඳඹට දළේශේ. ඔඵතුභහ 
ු ද්ධන්තඹහ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහශස ශරහ- 
 

ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
භට විනහඩි 15ේ  ශඵනහ, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි. 

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහට විනහඩි 8යි  ශඵන්ශන්.  
 

ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
නළවළ, න් පිඹල් නිලහන්ත ද සිල්හ භන්ත්රීතුභහශස විනහඩි 7 

භභ එතුභහශන් රඵහ ් තහ. ඒ විනහඩි 7 භට රඵහ දුන්නහ.  
 

ගරු ච්දදිභ ගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
 

නළඟී සටිප් ඹ. 
ளந்ரர். 

rose. 

 

ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඔඵතුභහ ශරහ ශදන්ශන් නළවළ ශන්. ඔඵතුභහ ගිහිල්රහ 

හඩිශන්න. ශේ වරි භර්දනඹේ ශන්. [ඵහධහ කිතිේ] ශභොේද, 

රජහතන්්රහදඹ කිඹන්ශන්? 
 

ගරු ච්දදිභ ගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
භභ භශස ආනශ  ඉන්ශන්. 
 

ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ගිහිල්රහ හඩිශන්න, “ශඵොේ” “ශඵොේ” හන්ශන් නළ . 

ශඵොන්ට ශභතළන “ශඵොේ” “ශඵොේ” හන්න එනහ. 
 

ගරු ච්දදිභ ගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
“ශඵො ේ” “ශඵොේ” හන්ශන් ඔඵතුභහ ශන්? 
 

ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අද විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  නිශඹෝජය ඇභ තුභහ 

උශද් ථහ යරහ ඹේ කිසි න්ණේ කිේහ. ඒ පිබඳඵ අඳට්  
ශඳොඩ්ඩේ තුටුයි. 

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඵතුභහ දළන් විනහඩි 10ේ ් තහ. ත විනහඩි 6ේ  ශඵනහ. 

ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශවොයි, ශඵොශවොභ සතු යි. 

කිසිභ ශවේතුට විදුලිඹ ශඳෞද්ලීයණඹ යන්ශන් නළවළ 
කිඹරහ නිශඹෝජය ඇභ තුභහ කිේහ. එශවභ ශොන්ද ශබඳන් 
 ඹහශන තීන්දු තීයණ න්න පුළුන් නේ අශප් යටට ශොඩේ 
ශවොයි. ඔඵතුභන්රහශන් අපි ඵරහශඳොශයෝ තු න්ශන් ඒ ශද්. 
වළඵළයි, ඕහ ශනස යන්න වුශණෝ  ඔඵතුභන්රහ්  තීන්දු 
තීයණ වරිඹහහය න්න. ශභොද, අඳට ඹේ න්ණේ ශභහිදී 
භතේ නහ. 2001-2002 හරශ  යනිල් වි්රභසිංව 
අභළ යඹහ ආ්ඩඩු යද්දි රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 
ශඳෞද්ලීයණඹ යන්න සිඹලුභ පිඹුන්ඳ්  වදරහ ශේ සිඹල්ර 
උසහ ශන ගිහිල්රහ රෆස  වුණහ. එදහ සිටි ජනතහ විමුේ  
ශඳයමුශ්ඩ භන්ත්රීන් එේ ශශනේ ශවෝ ශදශදශනේ අද්  
ඉන්නහ. ඔඹ භන්ත්රීන් ව ශ්රී රංහ නිදවස ඳේශ  භන්ත්රීන් 
එතු ශරහ තභයි ඒ ශේහ ් ශ් . එදහ ඒ ශේහ ්  
නිහ තභයි අදට්  රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඉ රි ශරහ 
 ශඵන්ශන්. එශවභ නළ් නේ ශේ ඩීල් භහයාඹහට; ශේ ඉන්ධන 
භහයාඹහට; ශේ භහයාඹහ සිඹල්රටභ අනිහර්ඹශඹන්භ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරඹ්  එතු නහ. එශවභ වුණහ නේ, රංහ විදුලිඵර 
භ්ඩඩරශඹන් අඳට න්න ශදඹේ ඉ රි න්ශන් නළවළයි කිඹරහයි 
භභ හිතන්ශන්.  

ශේ ේඵන්ධශඹන් ශ්ෝදනහ යනහට ඩහ ඳසු ගිඹ යජශඹන් 
රළබුණු ශේ ේඳත ආයේහ ය ත යුතු නහ. ඔඵතුභන්රහශස 
හරශ  ශ භවළලි යහඳහයඹ තුබඳන් එහි ශොටේ ශහ 
කිඹරහ අපි දන්නහ. අපි ඒ දහ්  නළවළ කිඹරහ කිඹන්ශන් 
නළවළ. භවළලි යහඳහයඹ තුබඳන් එඹ සිදු වුණහ. ශේ 
ඳහර්ලිශේන්තුට ආහට ඳසු, අංු  භහ්රඹේ්  දන්ශන් නළ  
අශප් භවහ්හර්ඹතුභහ්  එ ශරහට කිඹනහ,"ඹේ ඹේ 
තළන්රදී ඹේ ඹේ ළඩරදී ශභන්න ශේ විධිශ  විනහලඹන් 
ශරහ  ශඵනහ" කිඹරහ. වළඵළයි, විනහලශ  රභහණඹ කිඹන්ශන් 
නළවළ. ශේ ශයරපිටිශ  විදුලි ඵරහහයඹ ඉදි කිතිේ භහභ්  
භඟ භභ්  ඹේ කිසි හර හනු ටයුතු ශන්හ.  

 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

වුන් විධිඹටද? 

 
ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශොන්්රහ් න්ශේ විධිඹට. ඒ ඉ රි ශච්් මුදල්ලින්- 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ  ආශු භහයසංව භවතහ 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ආු  භහයසිංව භළ තුභනි, ඔඵතුභහශස point of Order එ 

ශභොේද?  
 

ගරු (භවහචහර්ඹ  ආශු භහයසංව භවතහ 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඉන්දි අනුන්ද්ධ භන්ත්රීතුභහ 

කිඹපු ථහට භට උ් තයඹේ ශදන්න ඕනෆ.  
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ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභනි, උ් තයඹේ ශනොශයි, ඔඵතුභහට ති  

රලසනඹේ  ශඵනහ නේ ඉදිරිඳ්  යන්න. 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ  ආශු භහයසංව භවතහ 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ භට එළනි 

ශ්ෝදනහේ ශශේ ඔඵතුභහ භහශස ථහ ඳළවළදිලිභ අවශන 

ඉරහද? ඒ ශයරපිටිඹ ඵරහහයශ  සිදු ීම  බුණු න්ණුරට 

අදහශ සිඹලුභ ශද්ල් භභ වළන්හඩ්ත ශහ. ඵරහන්න.  

ථහට්  න් ශනොදී ඔඵතුභහට හිශතන හිශතන ශද්ල් 

කිඹරහ ෆ වන්න එඳහ. ඉසශල්රහභ ඔඵතුභහ දහ්හයහ් භ 

ථහ යන්න ඉශන න්න.  

 
ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
භභ දන්න ශද් කිඹනහ, ඔඵතුභහ ශවොඹරහ ඵරන්න.[ඵහධහ 

කිතිභේ] ඔඵතුභහශස ඉල්ලීභේ විතයයි ශන්. [ඵහධහ කිතිභේ] 

ඔඵතුභහශස ඉල්ලීභේ ශන්. භභ දන්න ශද් කිඹන්නේ. ඔඵතුභහ 

ශවොඹරහ ඵරන්න.  

 
ගරු (භවහචහර්ඹ  ආශු භහයසංව භවතහ 
(ரண்புறகு (கதரசறரறர்) ஆசு ரசறங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
භභ කීශභන් කිඹන්ශන්.  

 
ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශේ අ  රිේත මුදර- [ඵහධහ කිතිභේ]ඔඵතුභහ ගිහිල්රහ ඵරන්න. 

[ඵහධහ කිතිභේ] ඔඵතුභහට mike එ නළවළ, හඩි ශන්න. [ඵහධහ 

කිතිභේ] ඔඵතුභහට අසථහ නළවළ හඩි ශන්න. ඔඵතුභහ භශස 

විනහඩි වතය න්නහ ශන්. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භශස 

විනහඩි වතය හරඹ ශන් ශේ නළ  යන්ශන්.  

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් ඉන්දි අනුන්ද්ධ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත හරඹ 

දළන් අහනයි. දළන් ඔඵතුභහශස ථහ අන් යන්න.  

 
ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ශයරපිටිශ  ඵරහහය  යහඳව ඹ ළන එ එේශනහට 

ශ්ෝදනහ යන්න, එ එේශනහට ඇඟිල්ර දිේ යන්න, ශේ 

න් බහශේදී ශේ අයුරින් ්න ථහ යන්න ඕනෆ නළවළ. 

ශභච්්ය මුදරේ ් තහ නේ අන්න අවරහට ගිහිල්රහ  ශඵනහ 

කිඹරහ බඹ නළ  ශේ න් බහශේ කිඹන්න පුළුන්. ඒ ළන අංු  

භහ්රඹේ්  දන්ශන් නළ  ශශනේ ඇවිල්රහ ශඵොන්ට ශභතළන 

ථහ යනහ. ශේ ශයරපිටිශ  සිදු ශ යහඳව ශඹන් ඉ රි 

ශච්් මුදල් ඳළවළදිලිභ  අශනේ යහඳව ර ට ශඹශදේහ. ඒ 

අපි දන්නහ. ඒ නිහ භභ හිතන්ශන්-  

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
 

නළඟී සටිප් ඹ. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් ඉන්දි අනුන්ද්ධ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට රළබුණු හරඹ 

දළන් අහනයි. න් අකය්  පී. ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න.  

 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, එතුභහශස ථහට රළබුණු 

හර ශේරහ අන් වුණ්  භට රලසනඹේ ශඹොමු යන්න 

අලයයි.  

න් ඉන්දි අනුන්ද්ධ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කිේහ, ඔඵතුභහට 

ශයරපිටිශ  විදුලි ඵරහහයඹ ළන අශඵෝධඹේ  ශඵනහ; 

ඔඵතුභහ එභ යහඳව ශ  ශොන්්රහ් න්ශේ විධිඹට ළඩ ශහ 

කිඹරහ. ඒ අසථහශේදී ඔඵතුභහ ශභොන විධිශ  ශොන්්රහ් ද 

ශශේ?  

 
ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒ හනුශේදී භභ එහි සිවිල් ශොන්්රහ්  ඹේ යශන 

ගිඹහ. ඒ සිවිල් ශොන්්රහ් රදී- 

 

ගරු ච්දදිභ ගභප්ප භවතහ 
(ரண்புறகு சந்ற ககக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ශභොනහද ශේ කිඹන්ශන්? 

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඳොඩ්ඩේ නිලසලේද ශන්න. න් අකය්  ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ 

රලසනඹේ අවරහයි  ශඵන්ශන්. 

 
ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
න් ්න්දිභ  භශස භන්ත්රීතුභනි, ශඳොඩ්ඩේ උ් තය රඵහ 

ශදන්න  ඉඩ ශදන්න.[ඵහධහ කිතිභේ]   

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඳොඩ්ඩේ නිලසලේද ශන්න. එතුභහට පිබඳතුන් රඵහ ශදන්න 

ඉඩ ශදන්න. ඉන්දි අනුන්ද්ධ භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ පිබඳතුන් රඵහ 

ශදන්න. 

 

ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
එතශොට ඒ භහභ්  භඟ අශප්  බුණු ේඵන්ධතහ භත ඒ 

යහඳව ඹ දීර්ක ශහ.  බුණු රභහණඹ ළඩි යරහ ඒ යහඳව ඹට 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

මුදල් ශඹශදේහ. ඉ න් ශභතුභහ කිඹනහ, ශේශන් ශොශවේට 

ගිඹහද දන්ශන් නළවළ, ශභොනහ වුණහද දන්ශන් නළවළ කිඹරහ.  
 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භට ඳළවළදිලියි. දළන් ශභතුභහට 

ශේ ආශේඹ  ශඵන්ශන් දළන් ඒ ශොන්්රහ්  රළශඵන්ශන් නළවළ 

ශන්. 
 

ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
අශන්! නළවළ, නළවළ. ඔඵතුභහ හිට ් ශ්  භට භඩ වන්න 

නේ,  භභ ඒ ළන නහටු ශනහ. ඔඵතුභහ වළදුශේ භට භඩ 

වන්න නේ භභ ඒ ළන  නහටු ශනහ. ඉදි කිතිේ යහඳව  

අඳට  ශඵනහ. අපිට ඒහ ය න්න පුළුන්.  
 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දළන් ථහ අන් යන්න.  

 

ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භභ ථහ අන් යන්නේ.  

ශේ විදුලිඹ ේඵන්ධශඹන් ඔඵතුභන්රහශන් සිදුන ළරැදි 

වන්න ඳසු ගිඹ යජඹ ශඹොදහ න්න එඳහ කිඹන ඉල්ලීභ යමින් 

භභ නිවඬ ශනහ.  

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, න් මුකයබුර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න.  

[අ.බහ. 6.04] 
 

ගරු මුජිබුර් යහුභහ්ද භවතහ  
(ரண்புறகு பஜறபுர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඉතහභ ළද්  ශඹෝජනහේ 
තභයි අශප් අකය්  භහන්නප්ශඳන්භ භන්ත්රීතුභහ බහට ඉදිරිඳ්  
ශශේ. භට ලින් ථහ යපු භන්ත්රීතුභහ එ අතකින් පිබඳ් තහ, 
භහින්ද යහජඳේ භව් තඹහශස ඳහරන හරශ  භහින්ද යහජඳේ 
භව් තඹහට හිත්  ශද්ලඳහරනඹ යන උදවිඹට ගිඹ 
ආ්ඩඩුශන් ශොන්්රහ්  රඵහ දුන්නහ කිඹන එ. ඒ ළන එතුභහ 
ශේ න් බහශේදී ශවබඳදයවු කිතිභ ළන අපි එතුභහට සතු න්ත 
න්න ඕනෆ.  

 
ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ. ශභොේද ඔඵතුභහශස ති  රලසනඹ? 

ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ශේ ශ්ෝදනහ ශභතුභහට 

යන්න ඵළවළ. ශභොද, ඒ හනුශේ දුන්න යහඳව  

ේඵන්ධශඹන් ඒ ටයුතු යපු ආහයඹ ේඵන්ධ ශභතුභහට 

ශ්ෝදනහ යන්න ඵළවළ. ඒහ යහඳහය ළඩ. ඒහ යශට් ලිඹහ ඳදිංචි 

යහඳහය.  

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශවොයි. න් භන්ත්රීතුභහ. මුකයබුර් යහුභහන් භන්ත්රීතුභහ ථහ 

යන්න.  

 
ගරු ඉ්දදික අනුරුද්ධ ප්වේය ක භවතහ 
(ரண்புறகு இந்றக அநுபைத் கயத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඒහ යශට් ලිඹහඳදිංචි යහඳහය.  

 
ගරු මුජිබුර් යහුභහ්ද භවතහ  
(ரண்புறகு பஜறபுர் யளரன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඒහ යශට් ලිඹහ ඳදිංචි යහඳහය වුණහට, ගිඹ ආ්ඩඩු ඳසු ගිඹ 

හරශ  ළඩ යපු ෛලලිඹ ඕ තභයි කිඹරහ අපි දළේහ. 

තභන්ශස ශද්ලඳහරන හිතතුන්ට යහඳහය ලිඹහ ඳදිංචි යන්න 

කිඹරහ ඔවුන්ට ශොන්්රහ්  රඵහ ශදනහ. ඒ ශොන්්රහ්  රඵහ දීභ 

තුබඳන් තභයි ඳසු ගිඹ හරශ  දී ශේ යශට් විලහර දණඹේ සිදු 

වුශ්ඩ. ඒ දණඹට වින්ද්ධ තභයි ශේ යශට් ජනතහ ඹව ඳහරන 

ආ්ඩඩු පිහිටුන්න ජනහරි 08 නදහ ඒ තීන්දු රඵහ දුන්ශන්. ඒ 

හශසභ භන්ත්රීයශඹේ වළටිඹට්  භභ එතුභහට සතු න්ත වුශ්ඩ 

ශන ශභොට්  ශනොශයි, ඳසු ගිඹ හරශ  අපි ශේ ශ්ෝදනහ 

යනශොට ඒහඵද්ධ විඳේශ  අඹ ශේ ශ්ෝදනහ ර ේශේඳ 

ශහ. නමු්  එතුභහ අද ඳහර්ලිශේන්තුට ඇවිල්රහ රසිද්ධ 

රහලඹේ ශහ,  ඳසු ගිඹ ආ්ඩඩුශන් ශයරපිටිඹ විදුලි 

ඵරහහයශ  ශොන්්රහ් තුේ අයශන එතුභහ ශහඹ කිඹරහ. 

එතුභහ ඒ පිබඳ් ත එ ළන එතුභහට සතු න්ත න්න ඕනෆ. 

භහ හිතනහ, අපි සිඹලුශදනහභ එතුභහට අශප් සතු ඹ පුද ශ 

යුතුයි කිඹරහ. ඳසු ගිඹ ආ්ඩඩුශේ දණ එතුභහභ ශවබඳදයවු කිතිභ 

ළන අපි එතුභහට සතු න්ත න්න ඕනෆ.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අද අපි ථහ යන්ශන් ඉතහභ 

ළද්  විඹඹේ ළනයි. ශේ විහදශ   ශඵන රධහනභ ශද් 

තභයි, ඳසු ගිඹ භහඹ තුශ අශප් යශට් ඇ  වුණු විදුලිඹ වින්ධි ීමභ 

භත ශේ යශට් ජනතහශස ජීන යටහ ඵයඳතශ අර්බුදඹට රේ 

ීමභ. අපි දන්නහ, ශභඹ ළරළසභේ අනු තභයි සිද්ධ න්ශන් 

කිඹරහ. ශේ යශට්  ශඵන විදුලිඵර නිසඳහදනඹ එ එ 

්රභලින්, ්රභ කිහිඳඹකින් ජහ  විදුලි ඳද්ධ ඹට එතු 

යනහ. විදුලිඵර ඳද්ධ ශඹන් විදුලිඹ ශඵදහ වරින්ශන් ඹේ 

ළරළසභේ අනුයි කිඹන එ අපි සිඹලුශදනහභ දන්නහ 

හයණහේ. නමු්  අපි දන්නහ, ආ්ඩඩුේ, යජඹේ තභයි රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඳහරනඹ යන්ශන් කිඹරහ. යජඹේ ඳහරනඹ 

ශහට රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ේපර්ණශඹන්භ 

ශභශවඹන්ශන්, එහි ඳරිඳහරන ටයුතු ඇතුළු සිඹලු ශද්ල් 

යන්ශන් විදුලි ඉංකයශන්න්න්ඹ කිඹන එ අපි සිඹලුශදනහභ 

පිබඳන්නහ හයණහේ. ඇභ යඹහ සිටිඹහට, නි ශඹෝජය 

ඇභ යඹහ සිටිඹහට, ආ්ඩඩුේ  බුණහට රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරශ  රිඹහහරි් ඹ, projects වදන එ, projects 

රිඹහ් භ න්ශන් ශොශවොභද කිඹන එ, ඒහ නඩ් තු යන 
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එ ආදී සිඹලු ශද්ල් යන්ශන් විදුලි ඉංකයශන්න්න් ඵ අපි 

සිඹලුශදනහභ දන්නහ හයණහේ. ඒ නිහ රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරශ   විදුලි ඉංකයශන්න්න්ට විලහර  කීභේ  ශඵනහ. 

එශවභ ශනොශයි කිඹහ හට්  කිඹන්න ඵළවළ.  

ඇභ තුභහ සිටිඹහට, යහජය ඇභ තුභහ සිටිඹහට, නිශඹෝජය 

ඇභ තුභහ සිටිඹහට, ආ්ඩඩුේ  බුණහට විදුලි ඉංකයශන්න්න් 

තභයි අඳට උඳශදස රඵහ ශදන්ශන්. ශේ විඹඹ -subject එ-  

ළන භනහ දළනුභේ  ශඵන්ශන් විදුලි ඉංකයශන්න්න්ටයි. ඔවුන්ශස 

උඳශදස අනු තභයි ශද්ලඳහරන අධිහරිඹ්  රිඹහ් භ න්ශන්. 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  ඉන්න රධහන ඉංකයශන්න්හශස සිට 

එඹට ේඵන්ධ සිඹලුභ ඉංකය ශන්න්න්ශස අදවස සිඹල්රභ ළටි 

යමින් තභයි ශද්ලඳහරන නහඹ් ඹ, ශද්ලඳහරන අධිහරිඹ 

අහන ලශඹන් ඒ ශද්ලඳහරන තීන්දු තීයණ න්ශන්.  ඒහ 

ශභශවඹන්ශන්, ඒහ රිඹහ් භ යන්ශන්, ඒ යහඳව  -

projects- භට ශන ඹන්ශන් ශොශවොභද, භට විදුලිඹ 

ශොතයේ අලයද, ඒ අලය රභහණඹ ශොශවොභද රඵහ න්ශන් 

කිඹහ තීයණඹ යන්ශන් රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  ඉන්න රධහන 

ඉංකය ශන්න් භව් න්යි.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ශේහ නඩ් තු යන්ශන් 

ඉංකයශන්න් භව් න්. ඹේ ඩහප්ඳල්හරි සිදුීමේ, ඹේ 

කුභන්්රණහරි සිදුීමේ ඇ  කිතිභ වහ ඒහ වරිඹහහය නඩ් තු 

ශනොය ඉන්න පුළුන්. ඹේ ආහයඹකින් යජඹ අඳවසුතහට 

ඳ්  කිතිභ වහ ඹේ ඹේ ශද්ල් ඇ  යන්න පුළුන් 

ත් ් ඹේ ඒහට ේඵන්ධ ශරහ ඉන්න රංහ විදුලිඵර 

භ්ඩඩරශ  ඉංකයශන්න්න්ට  ශඵනහඹ කිඹන එ අපි 

සිඹලුශදනහභ පිබඳන්නහ හයණහේ. ශභොද, භවය විට රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  ඉන්න භවය ඉංකයශන්න්න්ට අහසිදහඹ 

ශද්ල් සිද්ධ න ශොට එළනි ශද්ල් රිඹහ් භ න්න පුළුන්. 

ශද්ලඳහරන ඵරඹ භහන් වුණු අසථහරදී තභන්ශස ශද්ලඳහරන 

භතහදඹ්  එේ ළශටනහ නේ, තභන්ට හිශතන ශද් ය න්න 

ඵළරි නේ, තභන්ට අලය ශද්ල් සිද්ධ න්ශන් නළ් නේ ශේ 

හශස කුභන්්රණහරි ළඩ යන්න පුළුන් ත් ් ඹේ රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ තුශ  ශඵනහඹ කිඹන එ අඳට විලසහ 

යන්න ශනහ. භහ කිඹන්ශන් නළවළ, සිඹලු ශදනහභ එශවභ 

යනහඹ කිඹරහ. කිසිඹේ පිරිේ එේ  ශඵන ඹේ ඹේ 

නුශදනු භත, ඹේ ඹේ භතශේද භත ශේ ආ්ඩඩුශේ ජඹග්රවණඹ්  

එේ ඒහ පිබඳන්න ඵළරි උදවිඹ ඹේ ආහයඹකින් ඹටිකට්ටු ළඩ 

යන්න පුළුන්ඹ කිඹන එ අඳට හිතහ න්න පුළුන්. ශභොද, 

අඳට විලසහ යන්න ඵළරි ශද්ල් එ ඳහයටභ සිද්ධ නහ. එ 

ඳහයටභ යශට් විදුලි ඵරඹ ේපර්ණශඹන්භ නළ  නහඹ කිඹන 

එ විලසහ යන්න ඵළරි ශදඹේ. යශට් විදුලි ඵරඹ 

ේපර්ණශඹන්භ ඇනහිටිනහඹ කිඹන එ අපි එ ඳහයටභ 

විලසහ යන්ශන් ශොශවොභද?  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ශභහිදී රධහන හයණහේ 

වළටිඹට transformer රලසනඹ භතු වුණහ. ඒ transformer එ 

නඩ් තු -maintain- යන ඉංකයශන්න් භව් න්න්ට කිඹන්න 

පුළුන්, ශේ transformer එ ශවට, අනිද්දහ න ශොට 

පිච්ශ්න්න පුළුන්ඹ කිඹන එ. ඒ වළකිඹහ ඉංකයශන්න් 

භව් න්න්ට  ශඵනහ. ශභොද, ඉංකයශන්න් භව් න් කිඹරහ 

කිඹන්ශන් විශලේ පිරිේ. ව් තීඹ භට්ටමින් අයශන ඵළලුශෝ  

රංහශේ ඉංකයශන්න් භව් න්න් කිඹන්ශන් ඉතහභ සුවි ශලේ 

පිරිේ. ශභොද, ඒ ශොල්රන්ශස ව්  ඹ ශොඩ නළඟිරහ 

 ශඵන්ශන්භ ණිතඹ- mathematics- භතයි. ඒ ණන් ඵරරහ, 

වදරහ යන ටයු් තේ. ඒ නිහ ඒශොල්රන්ට ශවොශයන් කිසිභ 

ශදඹේ යන්න ඵළවළ. ශවට අනිද්දහ transformer එ 

පිච්ශ්නහද, විනහල ශනහද කිඹන ශද් ඉංකයශන්න් 

භව් භශඹකුට  කිඹන්න පුළුන්. එශවභ කිඹන්න ඵළරි නේ, ඒ 

රලසනඹේ. ඒ වඳුනහන්න ඵළරි නේ, ඒ රලසනඹේ. ඒහ ලින් 

වඳුනහ න්න ඵළරි වුශ්ඩ ඇයි කිඹන රලසනඹ අඳ ඉසයවහ 

 ශඵනහ. මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒහ පිච්චුණහට ඳසශේ 

එ එ සුන්දය ථහ කිඹන්න පුළුන්.  

ඊශඟට, ඒහ ඳඹන රද විශද්ීයඹ භහේ රංහට ඇවිල්රහ 

ත ශද්ල් කිඹනහ. ඒ වරිඹට ශවොයහශස අේභහශන් ශප්න 

අවනහ හශස ළඩේ. ශභොද, ඒශොල්ශරෝභ තභයි ඇණවුේ 

යන්ශන්. ඒශොල්ශරෝභ තභයි ශන්න්ශන්. ශනළල්රහ 

ඊශඟට වි යනහ. වි ශහට ඳසශේ පිච්ශ්නහ. පිච්චුණහට 

ඳසශේ භහේහයඹහ ඇවිල්රහ ශන  ථහේ කිඹනහ. ශේ 

වරිඹට ශවොයහශස අේභහශන් ශප්න අවනහ හශස ළඩේ 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි. ඵහු ජහ  භහේ, විශද්ීයඹ 

භහේ, ඒ හශසභ ශඳෞද්ලි භහේ එේ ඹේ ඹේ නු ශදනු 

 ශඵන්න පුළුන්.  ශභොද, අපි දන්නහ ඳසු ගිඹ හරශ  ශේ 

හශසභ ළඩේ Sri Lanka Railways එශේ්  සිද්ධ වුණු ඵ.  

ශ්රී රංහ දුේරිඹ ශදඳහර්තශේන්තුශේ ඉන්න භවය ඉංකයශන්න් 

භව් න් නිර්ශද්ල යරහ රංලශ  ඉරහ රංහට දුේරිඹ 

engines ශනහහ. ශභොද වුශ්ඩ? එේ්  ධහනඹට ශඹොදහ 

න්න ඵළරි වුණහ. ඔේශෝභ අයින් ශහ. ඒහ රංහට 

ළශශඳන්ශන් නළවළයි කිේහ. රංහශේ ශර්ල් ඳහයරට ඒහ 

ළශශඳන්ශන් නළවළයි කිේහ. වුද ඒහට  කිඹන්ශන්? ඒ 

විඹදේ ශ මුදරට  කිඹන්ශන් වුද? ජනතහශස මුදල් ශෝටි 

ණන් විඹදේ යරහ එදහ රංලශඹන් ශනහපු දුේරිඹ එංකයන් 

ට්ටර ටි අද අයින් යරහ, හල් යරහ  ශඵනහ. ශෝටි 

ණන්, බිලිඹන ණන් ශේ යශට් ජනතහශස ල්ලි. වුද ඒහ 

ශසන්න නිර්ශද්ල ශශේ? වුද ඒහට අනුභළ ඹ දුන්ශන්? වුද 

ඒහ ශසන්න කිඹරහ කිේශේ? අපි ඒහ ළන ශවොඹන්න ඕනෆ. අපි 

ඒහ ළන ථහ යන්න ඕනෆ. ජනතහට අද ඒ ඵයට  ය වන්න 

සිද්ධ ශරහ  ශඵනහ, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි.  

අපිට ඒ එ ඳහයටභ ශ් ශයන්ශන් නළවළ. අපිට ඒ භහයාඹහ 

එ ඳහයටභ ශ් ශයන්ශන් නළවළ. ශොශවොභද ඒ වුශ්ඩ කිඹන 

එ, රයිට් ගිඹහභ තභයි අඳට ශ් න්ේ ගිශ . මුළු යශට්භ විදුලිඹ 

නළ  වුණහභ තභයි අපි ශවොඹන්න ඳටන් ් ශ් , ශොශවොභද 

විදුලිඹ නළ  වුශ්ඩ; විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  ශභොේද ශන්ශන්; 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ඇතුශශේ ඉන්න ශන්ේහයශඹෝ වුද; ඒ 

ඇතුශශේ ඩහප්ඳල්හරි ළඩ යන්ශන් වුද කිඹරහ. මුළු 

යශට්භ විදුලිඹ ඒ හශස බි ළශටන්න පුළුන්ද, එශවභ සිදු න 

අසථහ  ශඵනහද කිඹන එ අඳට විලහර රලසනඹේ වළටිඹට අද 

භතු ශරහ  ශඵනහ. ඒ රලසනඹ භතු වුණහභ තභයි අඳ ශවොඹන්න 

ඳටන් ් ශ් .  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අඳට ශේ කුභන්්රණඹේ 

ලශඹන් ශප්න්ශන් ශන ශභොේ්  නිහ ශනොශයි. විදුලි 

ඉංකයශන්න්න් කිඹන්ශන් බුද්ධිභ්  අඹ. ඒශොල්ශරෝ උ්  අඹ. 

ඒශොල්ශරෝ ණිත ලහස්රඹ ළන දන්නහ අඹ. එශවභ දන්නහ අඹ 

ඉන්න විට විදුලිඹ එශර බි ළශටන්න ඵළවළ. එශවභ දන්නහ 

අඹට යදින්න ඵළවළ. ඒ ණිතඹ භත ශොඩ නළඟුණු විඹඹේ; 

mathematics උඩ ඹන විඹඹේ. Mathematics දන්නහ අඹ්  

එේ ශල්රේ යන්න ඵළවළ. ඒශොල්රන්ට යදින්න විධිඹේ 

නළවළ. ඒයි ශභතළන  ශඵන ළටලු. ඒශොල්රන්ට යදිනහ 

නේ ශභොේ ශවෝ ළටලුේ  ශඵනහ. එේශෝ වුභනහශන් 

යද්දන්න පුළුන්. එශවභ නළ් නේ තභන්ශස ශනොදළනු් භ 

උඩ, තභන්ශස අරභ උඩ, තභන්ශස ශනොළරකිලිභ් භ උඩ 

යදින්න පුළුන්. එශවභ ශන්න පුළුන්. එශවභ නළ් නේ 

ණිතඥඹන්ට යදින්න විධිඹේ නළවළ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අහන ලශඹන් ශේ 

හයණඹ කිඹමින් භශස ථහ අන් යන්නේ. අද වින්ද්ධ 

ඳේඹ ඳටන් අයශන  ශඵනහ, ශේ ආ්ඩඩු එශන්න කිඹහ 

ශඳශඳහබඳ ඹන්න. වළභ දහභ ශඳශඳහබඳ ඹනහ. වත්රිභ ශඳශඳහබඳ 

ඹනහ. ශේ ශඟදි ්හහච්ශච්රිශඹන් suicide jackets භතු වුණහ. 

අශප් ඒහඵද්ධ විඳේශ  හභහකයශඹේ කිේහ, ඒහ 

ළල්ර් තට ශසන්න වදනහ කිඹරහ. ඒහ්  එේ තභයි මුළු 

යශට්භ විදුලිඹ ඹන්ශන්. එතශොට අඳට හිතන්න නහ, 

ශද්ලඳහරන බිශේ ශේ්  එේ ඹේ ේඵන්ධභේ  ශඵනහද 

කිඹරහ. ඒ රලසනඹ අඳ ඉදිරිශ  අද ශොඩනළඟිරහ  ශඵනහ.  ශේ 

ආ්ඩඩු ඳ්  ශරහ තවුණු අවුන්ද්දයි භහ වත හරඹ තුශභ, 

ශේ ආ්ඩඩු එශන්න ඕනෆඹ කිඹරහ ඒහඵද්ධ විඳේඹ දිගින් 

දිටභ මිනිසුන් ඳහයට ශනළල්රහ, වත්රිභ ශර ජනතහ ඵරශේ 

ශොඩ නඟන්න වදනහ. ශභන් ඳරියඹේ තුශ, ශේ හශස 

ශද්ල් න ශොට අඳට හිශතනහ ශේහ අතය ඹේ 

ේඵන්ධභේ  ශඵනහද, ශේහර එමුතුේ  ශඵනහද, 

අශනයෝනය ේඵන්ධඹේ උඩද ශේහ ශන්ශන් කිඹරහ. අඳට 

එශර හිශතන එ හධහයණයි කිඹරහ භභ  ඔඵතුභහට කිඹන්න 

ළභළ යි.  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අශප් සිසිය ජඹශොඩි 

භන්ත්රීතුභහ කිේහ, අපි දළන් චීනඹට ඹනහ කිඹරහ. අපි චීනඹට 

ඹන්ශන් , ඉන්දිඹහට ඹන්ශන්  දල්ට තභයි. ඒශොල්ශරෝ 

හශස අපි උශද්ට  න්ඳ  ගිහිල්රහ ෑටට චීනඹට ඹන්ශන් නළවළ. අපි 

වළභ යටටභ ඹන්ශන් දල්ට තභයි කිඹන එ භතේ යමින් 

භශස ථහ අන් යනහ. ශඵොශවොභ සතු යි. 

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශවොයි.  

 

මීශඟට, න් රන්න යණතුං භන්ත්රීතුභහ  - නළත.  

න් ජහන ේකුඹුය භන්ත්රීතුභහ -  නළත.  

න් ශවේටර් අප්පුවහමි භන්ත්රීතුභහ. 

 
ගරු ඵ්දදුර රහල් 0 ඵණ්ඩහරිප්ගොඩ භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன னரல் தண்டரரறதகரட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒහඵද්ධ විඳේඹ කිඹන 

්ඩඩහඹභ ථහ යන්න හරඹ නළවළ කිඹරහ ෆ වනහ. නමු්  

දළන් ථහ යන්න එතුභන්රහ ශේ බහශේ නළවළ. 

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් ශවේටර් අප්පුවහමි භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 6.15] 

 

ගරු ප්වක් ර් අප්පුවහමි භවතහ 
(ரண்புறகு தயக்டர் அப்புயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මරහනඹ ශවොඵන න් භන්ත්රීතුභනි, භට ථහ යන්න 

අසථහ රඵහ දීභ ේඵන්ධශඹන් භහ ඳශමුශන්භ ඔඵතුභහට 

සතු න්ත නහ. අශප් න් අකය්  භහන්නප්ශඳන්භ භන්ත්රීතුභහ 

විසින් අද දශේදී හලීන භහතවහේ ේඵන්ධශඹන් ඉදිරිඳ්  

යන රද බහ ල් තළීශේ ශඹෝජනහ පිබඳඵ ශඵොශවෝ 

භන්ත්රීන් ශේ උ් තතිතය බහ  ශේ අදවස යහශිඹේ රහල ශහ. 

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ අයි  අභහතයහංලඹ දිවහ ඵළලුහභ 

ශඳශනනහ, අශප් විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේ  

අභහතයතුභහ ව නිශඹෝජය අභහතයතුභහ කිඹන ශේ ශදශදනහභ 

ඉතහභ් භ දේයින් ඵ. ඉදිරිශ දී  ජනතහට විදුලි ඵරඹ රඵහ 

දීභට ළරසුේ ස යන්ශන් ශොශවොභද කිඹන හයණඹ 

ේඵන්ධශඹන් අපි හරඹේ  සශේ නිශඹෝජය අභහතයතුභහ්  

එේ හච්ඡහ   ශහ. ශේ හයණඹ පිබඳඵ හච්ඡහ යද්දි 

අඳට ශඵොශවෝ ශද්ල් දළනන්න රළබුණහ.  

භභ්  ශඳොදු යහඳහය පිබඳඵ හය බහශේ  -ශෝප් එශේ- 
හභහකයශඹකු වළටිඹට ශේ නශොට ටයුතු යනහ. ශේ 
දසර ශඳොදු යහඳහය පිබඳඵ හය බහශන් ශඵො ශවෝ 
ආඹතන ේඵන්ධ විභසීේ යනහ. ජහ  ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳහවන භ්ඩඩරශ  නිරධහරින් අද ශඳොදු යහඳහය පිබඳඵ 
හය බහට ළහ  බුණහ. ශේ ආඹතනර අබයන්තයඹ 
ේඵන්ධශඹන් ශඵොශවෝ ශද්ල් අඳට ශේ තුබඳන් ඉශන න්න 
රළශඵනහ. යශට් ජනතහට අතයලය වූ ශේහන් ඳඹන 
ආඹතන හරඹේ  සශේ ඉරහ ආපු භන් භඟ දිවහ ඵළලුහභ ඒ 
ආඹතනර රලසන යහශිඹේ  ශඵන ඵට අඳ වඳුනහශන 
 ශඵනහ. අඳට ශේ ේඵන්ධශඹන් ත ශඵොශවෝ ශද්ල් ඉශන 
න්න  ශඵනහ; ශොඹහ ඵරන්න  ශඵනහ. ඒ ේඵන්ධශඹන් 
ඉදිරිශ දී ශ යුතු ළඩ පිබඳශශ යහශිඹකු්   ශඵනහ. අ න් 
ජනහධිඳ තුභහ් , න් අග්රහභහතයතුභහ්  ඉතහභ් භ 
විනිවිදබහශඹන් යුතු ඳහර්ලිශේන්තු තුශ අඳට ඒ අසථහන් 
උදහ ය දීභ ේඵන්ධශඹන් අඳ ඒ ශදශදනහට සතු න්ත ශන්න 
ඕනෆ. අලු්  ආ්ඩඩු  ශේ භන් භඟ තුශ දකින අලු්  ශන ශභඹ 
ඵ භහ රහල යන්න ඕනෆ.  

අතීතශ   ඉරහ රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ රිඹහ් භ වුණු 
ආහයඹ, ශේ යශට් ජනතහට රඵහ දුන් වන ව විදුලිඵර 
යහඳව  ේඵන්ධශඹන් ශඵොශවෝ ශදශනේ අද ශේ බහශේ ථහ 
ශහ. නමු්  භභ ථහ යන්න ඵරහශඳොශයෝ තු න්ශන් මීට  ඩහ 
ශනස, අලු්  ශඹෝජනහ ේඵන්ධශඹනුයි. හරඹේ  සශේ අශප් 
යශට් ඳ න ශේ අර්බුදහරි ත් ් ඹ භනඹ යන්න ත යුතු 
පිඹය ශභොනහද කිඹන හයණඹ විශලේශඹන් අඳ ඉශන ත 
යුතු ශනහ. ශේ ේඵන්ධශඹන් විශලේ අධයඹනඹේ යන 
භන්භ අතීතශඹන් ඳහඩේ ඉශනශන, ශේ ආඹතන පිහිටහ 
 ශඵන ආහයඹ ේඵන්ධ් , ශේ ආඹතන රිඹහ් භ න 
ආහයඹ ේඵන්ධ්  විශලේශඹන් අඳ අධයඹනඹේ ශ යුතු 
ශනහ. විදුලි ඵරඹ ේඵන්ධශඹන් න්නහ රිඹහභහර් 
ේඵන්ධශඹන් හශසභ අලු න් ඇ  යන විදුලිඵර යහඳව  
ශභොනහද කිඹරහ අඳ අධයඹනඹ ශ යුතුයි. වව ඒඹ මලි 
යශන අඳට ඹේකිසි ළඩටවනේ වදන්න පුළුන් නේ එඹ 
ඉතහභ් භ විශලේයි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ.  

 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

අපි උඳහඹ භහර්ඹේ ලශඹන් ඉල්ලුේ ශභනහයණඹ                           

-demand-side management- වඳුනහශන  ශඵනහ. ඒ 

ේඵන්ධශඹන් ටයුතු යන්න ජනහධිඳ  හර්ඹ හධ 

ඵරහඹේ පිහිටුරහ  ශඵනහ. අභහතය භ්ඩඩරඹ ඒ අනුභත 

ශහ. ශේ භහඹ අන් නශොට අඳ එඹ රිඹහ් භබහඹට 

ඳ්  යන්න ඵරහශඳොශයෝ තු නහ. ෆභ වවඹභ විදුලිඹ 

බහවිතඹ ශභනහයණඹ යන්න, LED bulbs වඳුන්හ ශදන්න, 

ඒ වයවහ ඳහරිශබෝගිඹහශස වළසි තිශේ යටහ ශේ ඹේ ශනේ ඇ  

යන්න අඳ ඵරහශඳොශයෝ තු නහ. විශලේශඹන්භ දන්න් 

දළනු්  යන්න, යජශ  ආඹතන දළනු්  යන්න අඳ 

ඵරහශඳොශයෝ තු නහ. ශඳෞද්ලි අංලශ  යහඳහය දළනටභ්  

ඒ ේඵන්ධශඹන් දළනු් ශරහ සිටිනහ. ඒ වයවහ ඉල්ලුභ 

ශභනහයණඹ යන්න අඳ ඵරහශඳොශයෝ තු නහ. අඳට 

1361 1362 

[න් මුකයබුර් යහුභහන් භවතහ] 
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උඳරිභ භට්ටමින් ශේ ටයු් ත හර්ථ ය න්න පුළුන් 

වුශණෝ  ශභහ ශොට් 400ේ විතය හභහනයශඹන් ඉතුන් ය 

න්න පුළුන් ශනහ. ඔඵතුභහ කිේහ හශස අපි අලු්  විධිඹට 

හිතනහ. නිසඳහදනඹ ඳභණේ ශනොශයි, demand-side 

management ඳළ් ත්  අපි ඵරනහ. 

 

ගරු ප්වක් ර් අප්පුවහමි භවතහ 
(ரண்புறகு தயக்டர் அப்புயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

න් නිශඹෝජය අභහතයතුභනි, අඳ ශේ න් බහශේදී ථහන් 

ඳ් නහට ඩහ ශේ රලසනඹට විඳුේ රළශඵන ආහයඹ 

ේඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහශන් අදවස විභන්න පුළුන් නේ එඹ 

ඉතහභ්  රශඹෝජන්  නහඹ කිඹහ භහ හිතනහ.  

න් නිශඹෝජය අභහතයතුභනි, ඔඵතුභහ දේශඹේ. භභ 

ඔඵතුභහශන් අවන්න ළභළ යි, ඹේකිසි ළඩ පිබඳශශේ ඹටශ්  

නිට solar power unit  එේ රඵහ දීශේ ළඩ ටවනේ 

 ශඵනහද,  වව ඒඹ මුල් යශන ණඹ මුදරේ ඹටශ් , 

එශවභ නළ් නේ ආධහයඹේ ඹටශ්  එළනි එේ ශදන එ 

හර්ථද, අහර්ථද කිඹරහ.  නිශඹෝජය අභහතයතුභනි, 

අභහතයහංලඹ තුශ එළනි ළඩ ටවනේ  ශඵනහද? 

 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභනි, අය ඇ  හයණඹේ වන් 

යන්න ළභළ යි.  

දළනට අපි net metering රිඹහ් භ යනහ. ෆභ නිභ, 

ශභන්භ  යහඳහරි සථහනර්  ශභඹ රිඹහ් භ නහ.  අපි 

ශේ net accounting  දේහ ශනඹන්න ඵරහශඳොශයෝ තු 

නහ. ඒ අ රිේත විදුලිඹට ආර්ක  ලශඹන් ළශශඳන ණනේ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ විසින් ශීමශේ ළඩ පිබඳශශේ වදන්න 

ඵරහශඳොශයෝ තු නහ.  දළනටභ්  ඒ ර ඳ්  ඹ අභහතය 

භ්ඩඩරශඹන් අනුභත යරහ  ශඵන්ශන්. ඒ පිබඳඵ ණන් හිරේ 

ඉදිරිශ දී ඉදිරිඳ්  යන්නේ. Net accountingරට අපි භහන් 

ශනහ්  එේභ, වවඹ ඳදනේ යශන යට පුයහභ විදුලිඹ 

නිසඳහදනඹ කිතිශේ ළඩ පිබඳශශේ ඇ  ශයි කිඹරහ අපි විලසහ 

යනහ. භභ ඒ හයණඹ භශස ථහශේදී්  වන් ශහ. න් 

අග්රහභහතයතුභහ විශලේශඹන්භ වන් ශහ, දුගීබහඹ තුයන් 

කිතිශේ උඳහඹ භහර්ඹේ විධිඹට ශේ ටයු් ත ශ යුතු ඵ. 

විශලේශඹන්භ උතුන් - නළශනහිය ඉදි යන න නිහර ව 

අනිේ රශද්ලර නිහර්  වරශ  solar panels වි යරහ, 

ඒ වයවහ  නිසඳහදනඹ යන විදුලිඹ ජහ  ඳද්ධ ඹට  ේඵන්ධ 

යරහ, ඒ ශනුශන් මුදරේ ශන්න ඵරහශඳොශයෝ තු නහ. 

වළඵළයි, solar panels වහ ඹන අධි විඹදභ නිහ ශේ  solar 

panels ළඳයීභ වහ හණිජභඹ ලශඹන් හර්ථ ආව ඹේ  - 

model -  ශොඹහ න්න අඳට සිද්ධ ශනහ.  ඒ වහ එේශෝ 

යජඹ භළදිව්  ශන්න ඕනෆ; නළ් නේ ශඳෞද්ලි අංලඹ ශවෝ 

ඵළංකු භළදිව්  ශන්න ඕනෆ. ඒ ශොශවොභද යන්ශන් කිඹන 

හයණඹ දළන් හච්ඡහ යමින් ඳ නහ. ශභොද, solar 

panelsරට තභ්  විලහර මුදරේ ළඹ න නිහ. ශශේ 

ශත් , ඵරලේ  සුයේිතතතහ පිබඳඵ යශට්  ශඵන ර ඳ්  ඹ 

ළන හිතරහ, අපි ශේ ර ඳ්  ඹ රිඹහ් භ යනහ. 

 

ගරු ප්වක් ර් අප්පුවහමි භවතහ 
(ரண்புறகு தயக்டர் அப்புயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

න් නිශඹෝජය අභහතයතුභනි,  වව ඒඹ ේඵන්ධ ඒ 

නිශේ ඉන්න අඹ දළනු්  යරහ, විදුලිඹ ඉ රි ය ළනීභ වහ 

ළඩ පිබඳශශේ  රිඹහ් භ යන ඵ ඔඵතුභහ රහල ශහ. 

වළඵළයි, දළන් රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ළන ශේ යශට් ශරොකු 

බිල්ශරේ භළවිරහ  ශඵනහ.  රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ තුශ ඹේ 

අ්රමිතහ සිද්ධ ශනහ නේ, විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ තුශ  මුදල් 

නහස ීමභේ සිද්ධ ශනහ නේ,  ඒ හශස ශද්ල් ේඵන්ධශඹන් 

ඹේකිසි ළඩ පිබඳශශේ රිඹහ් භ යන්න ඔඵතුභහ 

ඵරහශඳොශයෝ තු ශනහද? වව ඒර ජනතහ දළනු්  

යරහ විදුලිඹ ඉ රි ය ළනීභ වහ භහනභ භ්ඩඩරඹ 

ේඵන්ධශඹනු්  ඹේ ළඩ පිබඳශශේ රිඹහ් භ යන්න 

ඔඵතුභහ ඵරහශඳොශයෝ තු ශනහද? 

 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ භන්ත්රීතුභනි, අය ඇ  ථහ යන්න 

ළභළ යි.  
 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

හරඹ ළද් . 
 

ගරු ප්වක් ර් අප්පුවහමි භවතහ 
(ரண்புறகு தயக்டர் அப்புயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

හරඹ ් තහට භේ නළවළ. ශභොද, භභ හිතනහ පිබඳතුන් 

දීභ ළද්  කිඹරහ. 
 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භට න්ණු කිඹන්න අසථහ දීභ පිබඳඵ භභ ඔඵතුභහට 

සතු න්ත නහ. ඇ් ත ලශඹන්භ අලු්  ශභනහයණ 

්රභශේද අපි වඳුන්හ ශදනහ. ඒ වයවහ නහස ඹ දණඹ 

ශේන්න පුළුන් ශයි කිඹරහ අපි විලසහ යනහ.   

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ පිබඳඵ භහජඹ තුශ ඇ  ශරහ  ශඵන 

ශේ භතඹ ශනස ය ත යුතුයි. ඒ නිහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ 

ඳළ් තකින් ශනො ඹහ, අපි්   විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ භඟ එට ළඩ 

යරහ, එහි ඉංකයශන්න්න්ශස සිට ඳවශභ ශේඹහ භඟ 

සුවදතහශන් ළඩ යරහ ඒ ටයුතු යන්න ඵරහශඳොශයෝ තු 

ශනහ. ශොශවොභ් , ශභනහයණඹ විධිභ්  කිතිශභන් 

ඳභණයි ශේ ටයුතු යන්න පුළුන්.  

අශප් යශට් භවජන උඳශඹෝගිතහ ශොමින් බහ   ශඵනහ. 

න් භන්ත්රීතුභනි, විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ පිබඳඵ  ශොඹහ ඵළලීශේ 

කීභ ඇ  ආඹතනඹ ඒ උඳශඹෝගීතහ ශොමින් බහයි.   

විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  ටයුතු අක්ේණඹ යන්න ඵරඹ 

 ශඵන්ශන් ඒ ආඹතනඹට. ඒ නිහ අපි උඳශඹෝගිතහ ශොමින් 

බහ ලේ භ්  යරහ, ඒ වයවහ ඩහ්  ඹවඳ්  ඳහරන ්රභශේද  

වඳුන්හ දීභට ඵරහශඳොශයෝ තු ශනහ. න් භන්ත්රීතුභහ, ශේ 

රලසන ඇසීභ ළන ඔඵතුභහට ශඵොශවොභ සතු යි. 
 

ගරු ප්වක් ර් අප්පුවහමි භවතහ 
(ரண்புறகு தயக்டர் அப்புயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

අහන ලශඹන් භභ ඉල්ලීභේ යනහ, ශේ හයණඹට 

විඳුභේ වළටිඹට - 
 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් භන්ත්රීතුභහ ත්  රලසන අවන්න එඳහ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු ප්වක් ර් අප්පුවහමි භවතහ 
(ரண்புறகு தயக்டர் அப்புயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

නළවළ. රලසන අවන්ශන් නළවළ. භභ ථහ යශන ඹන්නයි 

 ඵරහශඳොශයෝ තු න්ශන්. නමු්  රලසන අවන්ශන් ශන්  

හයණහේ නිහයි. ශභොද, අපි වළභ ශදනහභ ගියේ හශස ථහ 

ඳ් හශන ඹනහ.  ශේ ේඵන්ධ අපි ඉදිරිශ දී  යන්ශන් 

ශභොනහද කිඹන එ පිබඳඵ ජනතහට ශවබඳ යන සථහනඹේ 

වළටිඹට ශේ න් බහ නිර්භහණඹ ශන්න ඕනෆ. එශවභ නළ නේ 

අපි නිේ තහ යරහ ඹයි, ජනරිඹතහට තහ යයි. නමු්  අපි  

ජනතහට අලය විඳුභ දීරහ නළවළ. 

ඊශඟට, ීමක  රහේපු - street lamps - ේඵන්ධශඹන් විලහර 

රලසන  ශඵන ඵ අපි දකිනහ. ීමක  රහේපු නිහ විලහර ශර 

විදුලිඹ අඳශ්  ඹන තළන්  ශඵනහ. ඒ විතයේ ශනොශයි,  දළනට 

ඳහවිච්චි යන ඒ රහේපුශන් ශොච්්ය විදුලිඹ ළඹ ශනහද 

කිඹරහ ඵරහ, ඊට ඩහ අඩුශන් විදුලිඹ ළඹ ශන රහේපුේ අඳට 

නිර්භණඹ ශ වළකිද  කිඹන  ළඩ පිබඳශශේ ස යන්න 

අඳට පුළුන්. විශලේශඹන්භ, ීමක  රහේපුරට solar power unit 

එේ ශඹොදන ළඩ පිබඳශශේ ස යන්න අඳට පුළුන් නේ, 

තදුයට්  අශප් විදුලිඹ නහස ීමභ නතය ය න්න පුළුන් කිඹරහ 

භහ හිතනහ. ඒ ේඵන්ධ ළඩ පිබඳශශේ රිඹහ් භ කිතිභ ඉතහ  

ළද් . 

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
න් නිශඹෝජය ඇභ තුභහ ඒ රලසනඹට්  උ් තය රඵහ ශදයි. 

 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
න් භන්ත්රීතුභහ ඒ පිබඳඵ රලසනඹේ ඇහුශේ නළ  වුණ් , 

ඒට උ් තය ශදන්න ඕනෆ. Demand-side management පිබඳඵ 

 ශඵන අශප් ජනහධිඳ  හර්ඹහධ ඵශහඹ, විදුලි ඵරඹ නහස  

න හයණහ වතයේ වඳුනහ ශන  ශඵනහ. එේ තභයි 

ඔඵතුභහ වන් යන ීමක  රහේපුර ත් ් ඹ. එයින් විදුලි ඵරඹ 

නහස  ශනහ. ඒ හශසභ, එයින් වරිඹහහය ජනතහට 

ශේඹේ රළශඵන්ශන්්  නළවළ. අපි ඵරහශඳොශයෝ තු නහ ීමක  

රහේපුරට LED තහේණඹ වඳුන්හ දීරහ ඩහ  ශවො ශේහේ 

හශසභ අඩු විදුලි ළඹ ීමභේ යන්නට. එඹ ඉතහ ඉේභණින් 

යන්න පුළුන් ශදඹේ ශනොශයි. ඒ ංකීර්ණ ශදඹේ. ඳශහ්  

ඳහරන ආඹතන තභයි ීමක  රහේපු ඳහරනඹ යන්ශන්. අපි ඒහට 

විදුලිඹ ශදන්ශන් ශනොමිශල්.   වළඵළයි, ඒහ ඳහරනඹ යන්ශන් 

ඳශහ්  ඳහරන ආඹතන.  ඳශහ්  ඳහරන ආඹතන්  එේ ශේ 

නුශදනු යන්ශන් ශොශවොභද, කුභන ආහයශ  

ේඵන්ධතහේද ඳ් හ ශන ඹන්ශන්  කිඹන හයණඹ රහ 

ඵළලිඹ යුතුයි. ශොශවොභ් , අපි ීමක  රහේපු වහ LED වඳුන්හ 

දීශේ ර ඳ්  ඹ පිබඳන්නහ.  

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Solar panels වි යන ීමක  රහේපු ශවොන් රනහ. අශප් 

රහශද්ීයඹ ංර්ධන මිටුශේදී එශවභ ශ්ෝදනහේ ආහ.  

 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ීමක  රහේපු වහ solar panels 

වි යනහද කිඹන එ ළන අපි ශදඳහයේ හිතන්න  ඕනෆ. දළනට 

ඒ වහ ජහ  විදුලිඵර ඳද්ධ ශඹන් විදුලිඹ රඵහ ශදන්න අඳට 

පුළුන්. ජහ  විදුලිඵර ඳද්ධ ශඹන් රඵහ ශදන ඒ විදුලිඹ 

ශභනහයණඹ යන්න, නහස  ශනොශන්න අඩු විදුලිඹ 

රභහණඹේ ළඹ න LED තහේණඹ ඳහවිච්චි යන්න අඳට 

පුළුන්. ීමක  රහේපු වහ solar panels  ඳහවිච්චි යනහට භභ 

වින්ද්ධ නළවළ. දළනට අපි ඒහ නයශ දී දකිනහ. නමු්  ඊට 

ආශේණි රලසන  ශඵනහ. විඹදභ පිබඳඵ රලසන  ශඵනහ.  

දළනට ශේ  ශඵන ීමක  රහේපු LED ීමක  රහේපුේ ඵට 

ඳ්  කිතිභට විලහර මුදරේ විඹදේ න්ශන් නළවළ. Solar panel 

එකු්  අයශන, ඵළටරිඹකු්  වි යනහ නේ අඳට ඒට ඹේ 

මුදරේ ළඹ ශනහ. ඒට භභ වින්ද්ධ නළවළ.  ඳශහ්  ඳහරන 

ආඹතනලින් ඒ තීයණ න්න  ඕනෆ. අඳට ශඳශනන විධිඹට, ඒහ 

ජහ  විදුලිඵර ඳද්ධ ඹට ේඵන්ධ යරහ LED විදුලි ඵල්ඵ 

රඵහ දුන්ශනෝ  විදුලිඹ ඉ රි ය න්න්  පුළුන්, ශවො 

එබඳඹකු්  වේඵ ශනහ. 

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශඵොශවොභ සතු යි. 

න් ශවේටර් අප්පුවහමි භන්ත්රීතුභනි, දළන් ඔඵතුභහ ථහ 

අන් යන්න. 

 
ගරු ප්වක් ර් අප්පුවහමි භවතහ 
(ரண்புறகு தயக்டர் அப்புயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
හරඹ අන්ද, ත විනහඩිඹේ ශදේ  ශඵනහද? 

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔඵතුභහ ළද්  විධිඹට රලසන ඇහුහ. ගියේ හශස ථහ ශශේ 

නළවළ ශන්? ඔඵතුභහ ශවොට ථහ ශහ ශන්? දළන් ථහ අන් 

යන්න. 

 
ගරු ප්වක් ර් අප්පුවහමි භවතහ 
(ரண்புறகு தயக்டர் அப்புயரற)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 
ශවොයි, මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි. 

භභ විශලේශඹන් එ ශඹෝජනහේ ඉදිරිඳ්  යරහ ථහ 

අහන යනහ.   

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අද විදුලි ඵරඹ විලහර 

රලසනඹේ. ඉදිරිශ දී භවළලිශ  ඉ රි ළඩ ශොට ආයේබ 

යන විට ජරඹ ේඵන්ධශඹන් අඳට රලසනඹේ භතු ශනහ 

කිඹරහ න් නිශඹෝජය අභහතයතුභහ මීට ශඳය රහල ශහ. ජරඹ 

ේඵන්ධශඹන් අඳට රලසනඹේ භතු ශනහ නේ, අඳට ශන 

ආශද්ලරට ඹන්න ශනහ නේ ශ යුතු න්ශන්,  විදුලි ඵරඹ 

නිඳදන ආශඹෝජඹන් විදුලිඵර වහ ඵරලේ  අභහතයහංලඹ්  

රංහ විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ්  එේ එතුීමභයි. ඒ වහ 

විනිවිදබහශඹන් යුතු අලු්  ළඩ පිබඳශශේ, ෆභ ශශනකුටභ 

වබහගි විඹ වළකි ළඩටවනේ ස ශ යුතුයි. එවිට විදුලි 

ඵරඹ නිඳදීමභ වහ අලු්  ආශඹෝජඹන්ට එන්න පුළුන්. ඒ 

නිහ භහ ශඹෝජනහ යනහ, ඒ වහ ළඩ පිබඳශශේ විදුලිඵර වහ 

ඵරලේ  අභහතයහංලශඹන් ශඹෝජනහ ශනහ නේ ශවොයි, ඒ 

යශට් ඉදිරි අනහතඹට ශවොයි කිඹරහ. භට ථහ කිතිභට අසථහ 

රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහට සතු යි. 
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ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒ Oversight Committees රදී ශඹෝජනහ යන්න. 

මීශඟට, න් භඹන්ත දිහනහඹ භන්ත්රීතුභහ. 

 
[6.30 p.m.] 

 

ගරු භඹ්දත දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ந் றசரரக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

Sir, it is a privilege for me to speak on this occasion 

when we can foresee an energy crisis in the country. As 

you know, Sir, in 1977 when the J.R. Jayewardene 

Government came into power, it was my father who did 

the Mahaweli Development Project, under which many 

solutions to the electricity problem were sought and of 

course the problem of electricity and the demand needed 

was foreseen at that time. Since then, many governments 

have tried to find a solution to the electricity problem. 

However,  here we are today to talk about the electricity 

problem and wonder how this Government - for the first 

time in the history of this country where the UNP and the 

SLFP have got together - can find a permanent solution to 

the growing demand for electricity. 

Sir, as you know, for every country that is developing, 

one of the requirements for any investor to come, is 

electricity. Power must be freely available not only at the 

village level, but also to industrial estates and also to 

Board of Investment related free trade zones. Power is 

absolutely required for industries. Today, we must think 

out of the box. We must be able to plan what the power 

requirement in the future is going to be, especially during 

a drought season like what we are facing today. When 

there is an electricity crisis looming, what action the 

Government must take and what plans the Government 

should implement to circumvent the electricity problem is 

something that we need to discuss.  

Today, we heard the Hon. Deputy Minister speaking 

of elaborate plans to answer this problem. At the same 

time I use this opportunity to add my small contribution 

and ideas to the national problem. The fact remains that 

we need power. In countries such as Nepal, there is a 

potential of generating 60,000 megawatts of hydropower. 

Unfortunately, that country cannot tap that natural 

resource and produce that hydropower. But today Sri 

Lanka is in a completely different scenario. My thinking 

is that we have exhausted our resources in terms of 

generating new hydropower. However, if you think out of 

the box, we are able to use renewable energy. As the able 

Deputy Minister rightly said in  Parliament, the 

Government is thinking of renewable energy; the 

Government is thinking of new ways of developing power 

and the Government is also thinking of giving that power 

to the required development sector that this country 

requires.  

Sir, I would not talk for long, but if you think out of 

the box, we will come up with ideas. If you take the 

Cochin International Airport in India, 100 per cent of that   

Airport is run on solar power. They are able to add to the 

national grid the excess power that they generate at the 

Cochin International Airport. That is a vital institute in 

India where they are able to generate their own power 

and use it for-  
 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඳහකිසථහනශ  
ඳහර්ලිශේන්තුට  ේපර්ණශඹන්භ විදුලිඹ රඵහ න්ශන් solar 
powerලින්. භභ ශඹෝජනහේ යන්න ළභළ යි. ජහ  
ඳද්ධ ඹට ේඵන්ධ යරහ අශප් ඳහර්ලිශේන්තුට්  
ේපර්ණශඹන්භ solar powerලින් විදුලිඹ රඵහ ශන ළඩ 
යන්න පුළුන්.  ඒ ආදර්ලඹ අපිට අශප් රහඳශඹන්භ න්න 
පුළුන්. න් භඹන්ත දිහනහඹ භළ තුභනි, ඔඵතුභහ කිේහ 
හශස අශප් අශනේ යහජය ආඹතනරට්  ඒ ළඩ පිබඳශශ 
අයශන ඹන්න පුළුන්.  

 

ගරු භඹ්දත දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ந் றசரரக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, න් අකය්  පී. ශඳශර්යහ 

නිශඹෝජය ඇභ තුභහ රහල ශ ඳරිදි  යජශ  අශනකු්  ආඹතන 

ව  යජශ  ශොඩනළඟිලිරට්  solar panels වි යන්නට 

ල්ඳනහ ශශෝ  ශවොයි. ශභොද, සිංප්පන් හශස 

යටල්ර්   අලු්   විදුලි ඵරහහය  වදන්න ඉඩ ඩ භදි නිහ 

විශලේශඹන්භ solar panels වි යරහ  ශඵනහ. The solar 

panels are becoming cheaper and cheaper to produce. I think 

we can even introduce a company here who can, together 

with the Ceylon Electricity Board and maybe with the 

LECO, produce those electricity panels.  

We are in a new age today where there is no reason 

for us not to be able to produce our own electricity.  භහ 
රහල ශ ඳරිදි ශන්ඳහරශ  ශභහශොට් 60,000 ඳභණ 
නිසඳහදනඹේ යන්න ඒ ශොල්රන්ට වළකිඹහ  බුණ් ,   
ඔවුන්ට එඹ කිතිභට ඇ  අසථහ අහිමි ශරහ  ශඵනහ 
because they do not have the financial capability.  

I would also like to propose in this House to see 

whether there is a possibility for Sri Lanka to initiate a 

"SAARC grid" where countries such as India, Sri Lanka, 

Nepal, Pakistan, Bhutan  and the other SAARC countries 

generate power and give the excess power that they have 

to a "SAARC grid". So the countries which do not have 

sufficient power can buy it at a concessionary rate and 

those countries can grow as a SAARC region in this 

manner.  

අපි ශේ උ් තතිතය බහශේ LED රහේපු ළන්  ථහ ශහ. ඒ 
තහේණඹ්  අපිට  ශඵනහ. ීමක  රහේපුරට්  LED රහේපු වි 
යන්න පුළුන්. භහ නිශඹෝජනඹ යන ඹටිනුය ආනශ  LED 
රහේපු වි යරහ  ශඵනහ. ඒ ්රභඹ හර්ථයි. නමු් , අශප් 
දේ විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ නිශඹෝජය ඇභ තුභහ රහල ශ 
ඳරිදි LED රහේපුර්  ඹේකිසි රලසන  ශඵනහ. ඒ හශසභ භභ 
ශේ උ් තතිතය බහශේදී ශඹෝජනහ යනහ, අශනකු්  renewable 
energy පිබඳඵ්  යජඹ විශලේ අධහනඹේ ශඹොමු යන්න 
කිඹරහ.  
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දළන් ඕසශේලිඹහශේ wave technology කිඹන එ වඳුන්හ 

දීරහ  ශඵනහ. ශේ න් බහශේ ඒ ළන ථහ යන්න ඇ  

කිඹරහ භභ හිතනහ. ඕසශේලිඹහශේ ඳර්්  රහන්තශ  මුහුශදන් එන 

wave technology එ ඳහවිච්චි යරහ විදුලිඹ රඵහ ශදන්න අද 

ටයුතු යරහ  ශඵනහ. ඒ හශසභ අපි ශේ යහමුශන් පිට 

ල්ඳනහ ශශෝ , විදුලිඹ රලසනඹට විඳුභේ ශදන්න අපිට 

පුළුන් ශනහ. න් ඇභ තුභහ් , නිශඹෝජය ඇභ තුභහ්  අද ශේ 

ළන ල්ඳනහ යරහ, වරි ළරළසභේ ඇ  ශේ රලසනඹට විඳුේ 

ශොඹන්න ටයුතු කිතිභ ළන භභ ඇ් ශතන්භ න්ශතෝ 

ශනහ. ශේ රලසනඹට වරි ්ඩඩහඹභේ ශතෝයහශන, අලය 

යන technology, අලය යන expertise අයශන විඳුභේ 

ශොඹන්ශන් නළ  අපි නිේ  අඹහරශ  ගිශඹෝ , ඊශඟ අවුන්ද්ද 

ශනශොට ශේ යශට් ංර්ධනඹ යහ ඹන භශන්දී අඳට විලහර 

රලසනරට මුහුණ ශදන්න සිදු ශයි කිඹරහ භහ විලසහ යනහ.  

මීට ඩහ දීර්ක  ථහ යන්නට භහ ඵරහශඳොශයෝ තු න්ශන් 

නළවළ. අශප් න් අකය්  පී. ශඳශර්යහ නිශඹෝජය ඇභ තුභහට භහ සුබ 

ඳතනහ. අද සිරිභහශෝ ඵ්ඩඩහයනහඹ භළ නිඹශස 100ළනි 

උඳන් දිනඹයි. එතුමිඹට නින් සු රළශේහ! කිඹරහ භභ ශේ 

අසථහශේදී රහර්ථනහ යනහ. යජඹේ වළටිඹට අශප් යශට් 

අනහත ඳයපුය ශනුශන් ශේ දළශන රලසනරට විඳුේ 

ශොඹන්නට අපි ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ.  විදුලිඹ රලසනඹ ඳභණේ 

ශනොශයි; රැකිඹහ රලසනඹ ඳභණේ ශනොශයි; ශේ යශට් 

ංර්ධනඹ ළන්  ල්ඳනහ යරහ, අපි නිළයදි ළරළසභේ අනු  

ළඩ යන්න ඕනෆඹ කිඹන ඉල්ලීභ යමින්, භට හරඹ රඵහදීභ 

ළන මරහනඹට සතු න්ත ශමින් භශස ථහ අන් 

යනහ.   

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීශඟට, න් න්දි්  භයසිංව භන්ත්රීතුභහ.   

 
[අ.බහ. 6.40] 

 
ගරු ්දදි ක භයසංව භවතහ  
(ரண்புறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, භට හරඹ රඵහ දීභ පිබඳඵ 

භභ ඔඵතුභහට සතු න්ත ශනහ. ඒ හශසභ අද ශේ ඇ  ශරහ 

 ශඵන විදුලිඵර අර්බුදඹ ශද ඵරන විට අශප් න් නිශඹෝජය 

ඇභ තුභහ්  කිේහ හශස, අඳට විදුලිඵර අර්බුදශඹන් මිශදන්න 

අලය ේඳ්  ෆභ ශදඹේභ  ශඵන ඵ අපි දන්නහ.  ඒ හශසභ 

එභ ේඳ්  ර්ධනඹ ය න්න්  අපිට පුළුන්. වළඵළයි, අද අපි 

දකින ශේ රලසනශ   ශඵන්ශන් නිසි ශභනහයණඹේ 

ශනොභළ ීමභයි කිඹන එ්  ශේ ශේරහශේදී රහල යන්න ඕනෆ, 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි. ඒ ශභොද කිඹනහ නේ, ශභභ 

විදුලි අර්බුදඹ ඇ  වුණු හරඹ තුශ් , අතීතශ දී විදුලි අර්බුද ඇ  

වුණු හරරදී්  විශලේශඹන්භ අපි දළපු ශදඹේ තභයි, විදුලිඵර 

භ්ඩඩරශ  නිරධහරින් ඒ අලය තහේණඹ භවය අසථහරදී 

ඳහවිච්චි කිතිභට භළබඳ ශරහ  ීභ.  

එදහ ඒ අඹ ඳහවිච්චි ශ ්රභශේදඹේ  ශඵනහ නේ ඒ 

්රභශේදශඹන් ඵළවළය ශරහ ඒ තහේණඹ ඳහවිච්චි යරහ, විදුලිඹ 

ශභනහයණඹ යරහ ශොයි විධිඹටද ෆභ ශදනහටභ රඵහ 

ශදන්ශන්, ශේ හශස අර්බුදරට මුහුණ ශදන්ශන් ශොශවොභද  

කිඹන තළනට එන්න ළභළ් තේ ශවෝ ඒ යන්න අලයතහේ 

නළවළ කිඹරහ හිතහ ශන  ශඵනහ.  

විශලේශඹන්භ, අද ශේ තහේණඹ දියුණු ශමින්  ශඵන 

ශභොශවොශ් , ඒ තහේණශඹන් ෆභ තළනේභ, ෆභ ආඹතනඹේභ 

ශභනහයණඹ ශරහ ඉදිරිඹට ඹන ශභොශවොශ් , තභ අය 

"Excel" කිඹන ඳළයණි තහේණඹ ඳභණේ; ඳරිණඹන් තුශ 

 ශඵන "Excel" තහේණඹ ඳභණේ ඳහවිච්චි කිතිභට රංහ 

විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ ටයුතු ය ශන ඹනහ. ඉන් ඔේඵට එඹ 

ඹළවිඹ යුතුයි. 

විශලේශඹන්භ, එේ්  ජනතහ නිදවස න්ධහනශ  හිටපු 

භන්ත්රීන් ෆභ විටභ ශභොනහද කිේශේ? ''භහින්ද යහජඳේ 

භව් තඹහ තභයි ශේ විදුලිඹ ශදන්න ටයුතු ශශේ. ෆභ ශදඹේභ 

එතුභහ තභයි ශශේ. ංර්ධනඹ ශශේ එතුභහ'' කිඹරහයි කිේශේ. 

වළඵළයි  ශේ සිඹලු ශදඹභ ශහඹ කිේහට,  ඒ අඹට ඹේ කිසි 

ශදඹේ අභත වුණහ. එදහ transformer ඹන්්ර කිහිඳඹේභ පිබඳසසී 

ගිඹ ඵ අපි දන්නහ. ශේට ශවේතු  බුණහ. Transformer ඹන්්ර   

පිබඳසශන ශොට ශේ ළන එදහ ජර්භනිශ   ශඵන MR 

ආඹතනඹ ශභොනහද කිේශේ? ශේහ වරිඹහහය නඩ් තු 

යන්න  ඕනෆඹ  කිේහ. ඒ නඩ් තු කිතිේ ඉතහ අලයයි කිේහ. 

ශේහට අලය විධිඹට  නිඹභ  ශතල් ර්ඹ  ඳහවිච්චි යන්න  

ඕනෆඹ කිේහ. ඵහර ශතල් ඳහවිච්චි යන්න  එඳහඹ කිේහ.  ශේහ 

තභයි දුන් උඳශදස. වළඵළයි, 2009 ර්ශ  ශේ හයණඹ 

වුන්්  පිබඳ් ශ්  නළවළ. මුදල්  බුශ්ඩ නළ  ඵ තභයි 

කිේශේ.  ඒ ශවේතු  නිහ  transformers  ශොයි විධිඹටද  පිච්චිරහ 

ගිශ  කිඹහ අපි දන්නහ.  Transformers  153ේ විතය  ශඵනහ. 

ශේහ වරිඹට නඩ් තු ශශේ  නළ් නේ  විලහර රලසනඹේ  ඇ  

ශන්නට පුළුන්. එඳභණේ ශනොශයි, මුරහනහරූඪ න් 

භන්ත්රීතුභනි, ශොශම අට  ශඵන transformers විසින් 

නඩ් තු යන්න  ඕනෆඹ කිඹන  එ්  එභ හර්තහර වන් 

නහ.  

විශලේශඹන් න් ඇභ තුභහ් , න් නිශඹෝජය අභහතයතුභහ්  

ශේ විඹ   ළන  ශවොට දන්න ඇභ න්න් ශදඳශේ.   නිශඹෝජය 

අභහතයතුභහ ශේ  විඹ ළන ශවො අධයඹනඹකින් ටයුතු 

යන්ශන්. එභ නිහ    අද අපි ශේ විධිඹට අර්බුදඹට මුහුණ දී 

ඉදිරිඹට ඹනහ නේ ශභනහයණඹ ඳළ් ත ළන්    

විශලේශඹන්  අධහනඹ ශඹොමු යන්න  ඕනෆ  කිඹන එ  

කිඹන්නට  ඕනෆ.  ශභොද දේ ඉංකයශන්න් භව් න් තභයි  ශේ 

ආඹතනශ  සිටින්ශන්. ශේ අඹ රිඹහීයලි ටයුතු  යනහ. 

වළඵළයි ශේ තුශ්   ඹේකිසි භහයාඹහේ   ශඵනහඹ කිඹන එ 

අපි දකිනහ.   විදුලිඹ රඵහ ශදන, නළ් නේ  විදුලි අංලර ටයුතු 

යන  ශඳෞද්ලි ආඹතන  ශඵනහ. විදුලිඵර භ්ඩඩරශ  

නිරධහරින් නළ් නේ ඉංකයශන්න්න් විශ්රහභ  ගිඹහභ ශේ ආඹතනර  

ළඩ යන්නට ඹනහ. එතශොට ශේ ආඹතනර සුඵසිද්ධිඹ 

වහ ඳභණයි ශේ අඹ සිතන්ශන්. එශේ නළ් නේ එ 

පුද්රශඹකුශස  අලයතහන් ළන  ඳභණේ  හිතරහයි   ශේ අඹ 

ටයුතු යන්ශන්. වළඵළයි විදුලිඹ කිඹන ශදඹ ෆභ ශදනහටභ 

අලය, ෆභ ශදනහටභ ඵරඳහන, ෆභ යහඳහයඹටභ  ඵරඳහන, 

යශට් දියුණුට ඵරඳහන ශදඹේ ඵ අපි ශේ අසථහශේදී 

කිඹන්නට ඕනෆ. එභ නිහ ඉංකයශන්න් භව් න්න්ශන්, 

නිරධහරින්ශන් ෆභ ශදනහශන්භ ඉල්රන්ශන් ඳශමුශන්භ ශේ 

යට ළන හිතන්න කිඹරහයි. එඳභණේ ශනොශයි, ජනතහ ළන්  

සිතහ ටයුතු යන ශර  අපි ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ තුබඳනුයි  අපිට 

ඉදිරිඹට ඹන්නට පුළුන් න්ශන්. 

අද ශ්රී රංහ නිදවස ඳේඹ් , එේ්  ජහ  ඳේඹ්  

එතුශරහ - සිඹලු ශදනහභ එතු ශරහ - ජහ  ර ඳ්  ඹේ 

වදහ ශන අ න් ජනහධිඳ තුභහ, න් අග්රහභහතයතුභහ, භළ  

ඇභ න්  සිඹලු ශදනහභ ශේ භන ඹන්ශන් යශට් ංර්ධනඹ 
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[න් භඹන්ත දිහනහඹ භවතහ] 
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ව යශට් ජනතහට අලය ෆභ ශදඹේභ රඵහ ශදන්නටයි. ඒ ළන  

ශේ නිරධහතිනු්  විශලේශඹන් හිතන්න  ඕනෆඹ කිඹන එ  අපි ශේ 

අසථහශේදී රල යන්නට ඕනෆ. 

මරහනහන්ඪ න් භන්ත්රීතුභනි. භභ දීර්ක ශඹන් ථහ 

යන්නට හරඹ න්ශන්  නළවළ. අශප් යශට් ංර්ධනඹ, 

සුඵසිද්ධිඹ දවහ  ඹන භශන්දී  අඳට වුන්්  ඳළ් තට දහරහ 

ඹන්නට ඵළවළ. විදුලිඵර භ්ඩඩරශ   අශප් දේ ඉංකයශන්න් 

භව් න් සිටිනහ. ශේ අඹ දිරි න්හ, ශේ අඹට අලය 

තහේණඹ, අලය උඳශදස රඵහ දී, ඒ හශසභ ඒ අඹශන් 

උඳශදස න්නට  ශඵනහ නේ ඒ උඳශදසද රඵහ ශන 

හර්ඹේභ ශේ භන ඹන්නට ටයුතු යන්නට ඕනෆ. ශභොද, 

අද විදුලිඵර අභහතයහංලශ ් , විදුලිඵර භ්ඩඩරශ ්  ළඩ 

පිබඳශශේ  ශඵනහ. ඒ ළඩ පිබඳශශ තභයි සිඹලු ශදනහටභ  

විදුලිඹ රඵහ දීභ. පිටිය රශද්ලර  වුණ්   ෆභ ශදනහටභ  අලය 

විදුලිඹ රඵහ  දීභ.  

මරහනහන්ඪ න් භන්ත්රීතුභනි,  විදුලි ඵර  අභහතයහංලඹ  ශේ 

න විට විදුලිඵර භ්ඩඩරඹ වයවහ විශලේශඹන්භ දුසය 

රශද්ලර ඉන්න  අහිං  ජනතහශස නිශස wiring  ය 

විදුලිඹ රඵහ ශදන්නට ටයුතු යනහ. ඒ අනු එ රශද්ලඹට 

විදුලිඹ අලය නේ විදුලි ණු ඳවේ රඵහ ශදනහ. එශවභ ශන්ද 

න් නිශඹෝජය ඇභ තුභහ?  

 
ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, අපි අහන ණුශේ  ඉරහ  

තභන්ශස ශඳෞද්ලි ශද්ඳශ දේහ ශඳොදු ඳහශර්  විදුලිඹ රඵහ දීභ 

ශනුශන්  න්පිඹල්  රේ තුන දේහ විඹදේ යනහ. ඒ හශසභ 

් ත ඇතුශශේ ඒ  ටයුතු වහ රේ වතයේ  විඹදේ යනහ.  

ඒ හශසභ නි wiring ය ශදනහ. අපි දළන් ශේ ්රභඹට 

රේඹට අධි නිහ ංයහේ wiring ය දී  ශඵනහ. ඒ 

අඹ දුප්ඳ් , අහිංභ මිනිසුන්. ඔඵතුභහශස දිසත්රිේශ ්  හුඟහේ 

හර්ථ එභ ටයුතු සිදු ය  ශඵනහ. ඒ හශසභ උතුය ව 

නළ ශඟනහිය රශද්ලර අපිට ත අභිශඹෝඹේ  ශඵනහ. අපි ඒ 

රශද්ලර්  එභ ටයුතු සිදු ය තය ලශඹන්භ සිඹඹට සිඹශ  

ඉරේඹට ඹන්නයි ඵරන්ශන්. ඇ් ත ලශඹන්භ ශේ දසර 

ශේ ඉල්ලුභ ළඩි ශන්න්  එඹ එ ශවේතුේ. 

 
ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

න් නිශඹෝජය ඇභ තුභනි, ඔඹ ඳණිවුඩඹ ESරහට දළනුේ 

ශදන්න. භවය තළන්රට මිනිසුන් ගිඹහභ ඔවුන් ආඳසු වයහ 

එන අඹ තභ ඉන්නහ.  

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, ඒ රශද්ල ශභොනහද කිඹහ 

කිඹන්න පුළුන්ද? 
 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

භවය හර්ඹහර  ශඵනහ. ඒහ ශභොනහද කිඹහ භභ 

ශභතළන වන් යන එ ශවො නළවළ. ඒ නිහ භභ ඒ ළන 

ඳසු කිඹන්නේ.  
 

ගරු අජි ක පී. ප්ඳප්ර්යහ භවතහ  
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததகர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ශවොයි. භභ ඒ ළන විශලේශඹන්භ දළනුේ ශදන්න කිඹන්නේ.  

ගරු ්දදි ක භයසංව භවතහ  
(ரண்புறகு சந்றத் சசறங்க) 

(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

මරහනහරූඪ න් භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන්භ ශේ හශස 

හර්ඹේභ ළඩ පිබඳශශට යට ශඹොමු ශනශොට, එශවභ 

නළ් නේ ශේ ආඹතනඹ ඉදිරිඹට ශන ඹනශොට ඒ තුබඳන් 

ඵරහශඳො ශයෝ තු ශන්ශන් අර්බුදඹේ ශනොශයි. අර්බුදඹේ කිඹන 

එ  ශඵන්න ඵළවළ. ඒ නිහ අපි ශඹෝජනහ යන්ශන් ශේ අර්බුද 

නළතු ෆභ ශදනහභ එතු ශරහ ජනතහට වහ ශේ යශට් 

ංර්ධනඹට අලය ශද් රඵහ ශදන්න ටයුතු යමුඹ කිඹහයි. 

එශේ ශඹෝජනහ යමින් භශස ්න සල්ඳඹ භහ අන් යනහ. 

සතු යි. 

 

ගරු මරහනහරඪ භ්දත්රීුරභහ 
(ரண்புறகு கனகரங்கும்  உபொப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතු යි.  

එශවභ නේ, රඵන්නහ වූ සිංවර වහ හින්දු අලු්  අවුන්ද්ද සිඹලු 

ශදනහටභ සුඵ අලු්  අවුන්ද්දේ ශේහ! කිඹහ භහ රහර්ථනහ යනහ. 
 

රලසනඹ විභන රදි්ද,  බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்பொக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ඳහර්ලිප්පත්දුර ඊ  අනුකූර අ. බහ. 6.47 ,  අද දින බහ 
පතමුිනඹ අනු 2 16 භළයි භ  3 න අඟවරුහදහ අ. බහ. 1.   න 
ප්තක් කල් 0 ගිප් ඹ. 

அன்தடி தற.த. 6.47க்கு தரரளுன்நம், அணது இன்கந 

லர்ரணத்துக்கறங்க 2016 க 03, தசவ்ரய்க்கறக தற.த. 1.00 

றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at  6.47 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 

03rd May, 2016, pursuant to the Resolution of Parliament of this Day. 
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ළ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මුරණඹ වහ සකීඹ නිළයදි ශ යුතු තළන් දේනු රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳතේ ශන නිළයදි ශ යුතු 
ආහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශොට, පිටඳත රළී ශද ඹේ ශනොඉේභහ වළ්දහඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்பு 
 

உபொப்தறணர் இபொறப் தறப்தறற் தசய்றபைம்பும் தறக றபைத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றபைத்ப்தடர தறற கறகடத் இபை ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறபைக்கு அநப்புல் கண்டும். 
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වළ්දහඩ් හර්තහ  

ප්කොශම 5,  ප්ඳොල් 0ප්වේ්දප්ගොඩ,  ිරරුශඳන ඳහය,  අංක 163 දයන සථහනප්ඹහි ිළහිටි 

ය ප්  රෘ කින ප්දඳහර්තප්පත්දුරප්ේ ිළහිටි ය ප්  රකහලන කහර්ඹහංලප්ඹ්ද  

මිර මේ ගත වළක. 
 

ප්භභ වළ්දහඩ් හර්තහ  www.parliament.lk ප්බ් අඩවිප්ඹ්ද  

ඵහගත වළක. 

 

 

 

 

யன்சரட் அநறக்ககறன் தறறககப  

இன. 163, கறபைனப்தகண வீற, ததரல்கயன்தகரட,  தகரளம்பு 5இல் அகந்துள்ப  

அசரங்க கல் றகக்கபத்றன் அசரங்க தபறபடுகள் அபனகத்றல்   

தம் தசபத்றப் ததற்பொக்தகரள்பனரம். 

 

 

இந் யன்சரட் அநறக்ககக www.parliament.lk நம் இகத்பத்றபௌபைந்து  

தறறநக்கம் தசய் படிபெம். 
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ශ්රී රංහ යජශ  මුරණ ශදඳහර්තශේන්තුශේ මුරණඹ යන රදී. 


